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Wstęp

Problematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń sys-
temu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne 
skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się – jak dotąd – przedmiotem od-
rębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego 
omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat 
wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą.

Dzisiaj jednych bulwersuje, a niektórych szczególnie niepokoi poziom rozwoju 
nauki, zmiany rozwiązań strukturalnych i finansowych polskich uczelni. Nie może więc 
zdumiewać, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju nauki i szkolnictwa wyższe-
go nacisk jest położony – niejako z natury rzeczy – na postulat zachowania autonomii 
uczelni wyższych, które powinny stanowić o sobie, o swoim profilu kształcenia, struk-
turze i misji. Wydaje się, iż istnieje konieczność sformułowania na nowo roli szkolnic-
twa wyższego, które jest również wpisane w naturę nowoczesnych instrumentów zabez-
pieczających funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Książka ma służyć przede 
wszystkim praktykom (osobom zatrudnionym w szkołach wyższych). Może ona być 
wykorzystana także dla potrzeb dydaktycznych. Zarządzanie szkołą wyższą jest bowiem 
jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji 
naszych uniwersytetów oraz innych szkół wyższych. Celem opracowania jest wreszcie 
zwrócenie uwagi na niedoceniany, względnie ujmowany w sposób powierzchowny, pro-
blem zarządzania szkołą wyższą w warunkach gospodarki rynkowej. Ma więc ono być 
traktowane jako materiał do dalszych dyskusji na ten temat.

Redaktorzy tomu składają wszystkim Autorom tekstów serdeczne podziękowanie 
za wyrażenie zgody na ich opublikowanie w niniejszym zbiorze. Równocześnie Redak-
torzy dziękują bardzo serdecznie panu prof. zw. dr hab. Janowi Bociowi za trud włożony 
w przygotowanie recenzji wydawniczej książki. Wyrazy szczerych podziękowań prze-
kazują również pani mgr Aleksandrze Dorywale za wnikliwą i troskliwą pieczę nad 
techniczną stroną przygotowania książki do druku.

Redaktorzy










