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••• Czy rzeczywiście rankingi są sposobem 
na weryfikowanie pozycji naukowej, potencjału i oferty
dydaktycznej uczelni? 
– Ran kin gi są po pu lar nym, po wszech nie zro zu mia łym i naj -
prost szym spo so bem pre zen to wa nia sze ro kie mu spo łe czeń -
stwu po zy cji uczel ni i jej wy ni ków. Oczy wi ście są róż ne me -
to dy oce nia nia po zio mu ba dań czy osią gnięć na uko wych, ale
wie le z nich jest zro zu mia łych tyl ko dla fa chow ców. Bi blio -
me trycz ne wskaź ni ki, udział w pre sti żo wych kon fe ren cjach,
bar dzo waż ne pu bli ka cje w li czą cych się cza so pi smach to sfe -
ra wie dzy do stęp na dla osób wcią gnię tych w rze czy wi stość
ba daw czo -uczel nia ną. Ale że by spo łe czeń stwo, wła dze, me -
dia, ro dzi ce i przy szli stu den ci, a więc sze ro kie krę gi ro zu -
mia ły, co się na uczel niach dzie je, mu szą mieć pro ste, zro zu -
mia łe i ak cep to wal ne po wszech nie spo so by po rów ny wa nia.
Coś na kształt wskaź ni ka me tra – że by coś zmie rzyć, trze ba
mieć od po wied nie na rzę dzia. Do jed nych po mia rów uży je -
my mi kro me tra, do in nych – cen ty me tra, a do jesz cze in nych
la se ro wych mier ni ków pre cy zyj nych. W za kre sie „mie rze nia
uczel ni” ran kin gi są bar dzo do brym, przy ję tym i uzna nym
in stru men tem po mia ro wym.

••• IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence,
w którego władzach Pan jest, to ciało skupiające autorów
i analityków rankingów. Waszym zadaniem jest „pilnowanie”

ich standardów i jakości. Czy z tej perspektywy rankingi
uzupełniają się nawzajem, czy też raczej konkurują ze sobą?
Czy jest tu pole do współpracy i tworzenia nowych narzędzi,
które przyniosą korzyści wszystkim?
– Wy mia na in for ma cji na te mat ran kin gów by ła po trze bą
osób, któ re je przy go to wu ją – i sze rzej, po trze bą osób, któ re
chcą te ran kin gi zro zu mieć. Pa mię taj my, że „no wo żyt na” hi -
sto ria ran kin gów za czę ła się w 1983 ro ku, kie dy Bob Mor se
z ty go dni ka „US News and Re port” opu bli ko wał pierw szy US
News Col le ge’s Ran king. Me to do lo gia za sto so wa na przy je go
two rze niu sto so wa na jest do dzi siaj. Przez 35 lat! Od te go mo -
men tu ran kin gi kra jo we za czę ły się szyb ko upo wszech niać. 

••• Dla cze go? 
– Bo ta ka pro sta in for ma cja by ła po trzeb na przede wszyst kim
kan dy da tom na stu dia. Ale to też po ka zu je, że w każ dym
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ran kin gu bar dzo waż ne jest okre śle nie ad re sa ta.
W więk szo ści uzna nych ran kin gów jest to za zwy -
czaj kan dy dat na stu dia i je go ro dzi ce, śro do wi ska
edu ka cyj ne, cza sa mi śro do wi ska de cy zyj ne. Za Sta -
na mi Zjed no czo ny mi po szły Ka na da, Wiel ka Bry -
ta nia, Niem cy, któ re za czę ły ba dać swo ją edu ka cję,
sto su jąc wła śnie ran kin gi. A w Pol sce pierw szy ran -
king „Per spek tyw”, przy go to wy wa ny przez pra wie
dwa la ta, uka zał się w ro ku 2000. Oczy wi ście, przez
ca ły czas do sko na lo ne by ły na świe cie róż ne go ro -
dza ju ba zy da nych. Dzię ki te mu w 2003 ro ku mógł
po ja wić się pierw szy ran king glo bal ny. 

••• Czy li słyn ny już ran king szan ghaj ski. 
– Ro bio ny po cząt ko wo przez Uni wer sy tet Jiao Tong
w Szan gha ju, a obec nie przez Shan ghai Ran king
Con sul tan cy. Jak wia do mo, pierw szy na da nym ryn -
ku ma za wsze do dat ko we ko rzy ści. Aneg do tycz nie,
by wa, że ja kaś fir ma pro jek tu je świet ne urzą dze nia,
ale po tem fir ma zni ka a na zwa urzą dze nia zo sta je i ży je swo im
ży ciem. Pierw szy ma po pro stu z za ło że nia le piej. Ran king
szan ghaj ski u za ra nia był ro bio ny dla władz chiń skich, któ re
chcia ły spo zy cjo no wać swo je uczel nie wo bec in nych. Ale po -
nie waż był to pierw szy ran king glo bal ny, stał się punk tem od -
nie sie nia dla in nych i przy wszyst kich swo ich sła bo ściach me -
to do lo gicz nych jest do dzi siaj uży wa ny. Oczy wi ście bły ska wicz -
nie po ja wi ły się ko lej ne ran kin gi. Przy go to wy wa łem dla IREG
Ob se rva to ry dwa du że ze sta wie nia. To IREG In ven to ry of 
Na tio nal Ran kings oraz IREG In ven to ry of In ter na tio nal
Ran kings. Z na szej ana li zy za 2017 rok wy ni ka, że ma my w tej
chwi li na świe cie 100 ran kin gów, do brze przy go to wa nych, opi -
sa nych, z usta lo ną me to do lo gią. Jest to 60 ran kin gów na ro do -
wych i 40 mię dzy na ro do wych, przy czym 20 z nich ma cha rak -
ter glo bal ny i do nich kwa li fi ku je my wspo mnia ny szan ghaj ski,
QS czy US News. Po zo sta łe to ran kin gi re gio nal ne i spe cja li -
stycz ne, jak na przy kład ran kin gi szkół biz ne su pu bli ko wa ne
przez „Fi nan cial Ti mes”, „For be sa” czy „The Eco no mist”. Po -
ja wi ły się ran kin gi sys te mów edu ka cyj nych, jak na przy kład
U21, w któ rym oce nia ne są sys te my edu ka cyj ne po szcze gól -
nych kra jów. 

••• Ran kin gi otwo rzy ły dys ku sję i wy wo ła ły wie le emo cji nie
tyl ko w śro do wi skach aka de mic kich. 
– Przede wszyst kim sta ły się bar dzo sty mu lu ją ce dla róż ne -
go ro dza ju „wy ści gów aka de mic kich” czy in nych po rów nań
w sty lu spor to wym. Wia do mo, że do brze jest zdo być zło ty
me dal na olim pia dzie. Tak sa mo do brze jest mieć uczel nie
z czo łów ki... Szyb ko się oka za ło, że ran kin gi od po wie dzia ły
na po trze by śro do wi ska. Oczy wi ście, ich licz ba bę dzie ro sła,
bo ta kie są me cha ni zmy ryn ko we. I rów nie oczy wi ste po win -
no być, że ran kin gi nie są na rzę dziem obiek tyw nym, na uko -
wym. To cen ty metr czy suw miar ka, że przy wo łam wspo -
mnia ną już ana lo gię, ale spo łecz na. Kry te ria, któ re są w nich
uwzględ nia ne, mo gą brać pod uwa gę róż ne stro ny i wy mia -
ry pra cy uczel ni. Są pró bą od zwier cie dle nia zło żo nej spe cy -
fi ki uczel ni, struk tur, któ re ma ją róż ne go ro dza ju za da nia na -
uko we, dy dak tycz ne, spo łecz ne, go spo dar cze. I pró bą prze -
ło że nia te go na ję zyk cy fry. Zro zu mia ły i po rów ny wal ny. 

••• Je śli ran kin gi nie są na rzę dziem obiek tyw nym, to na le ży
za ło żyć, że mo gą nieść ze so bą róż ne za gro że nia. 
– Ja bym po wie dział, że nie ty le na le ży, ile trze ba. Tak, za -
gro żeń w te go ty pu oce nach jest bar dzo du żo. Dla wie lu
uczel ni nie spra wie dli wy jest na przy kład brak uwzględ nie -
nia pra cy na rzecz śro do wi ska lo kal ne go. Ich za da niem nie
jest za zwy czaj wy ko ny wa nie ba dań z za kre su fi zy ki ją dro wej,
do któ rych brak im oprzy rzą do wa nia, ale kształ ce nie do -
brych fa chow ców czy też wpły wa nie na pod nie sie nie kul tu -
ry re gio nu czy kra ju. 

••• Wspomniał Pan, że ranking szanghajski powstał jako
diagnoza kondycji uczelni chińskich i był ściśle powiązany
z planami rozwoju tego kraju. Chiny narzuciły globalną
strategię rywalizacji?
– Chiń czy cy swo ją stra te gię by cia mo car stwem świa to wym
re ali zu ją w róż ny spo sób. Jed nym z nich jest do ce nia nie ro li
na uki. Ale fak tem jest, że rów nież wie le in nych kra jów
wdro ży ło tak zwa ne ini cja ty wy do sko na ło ści. Niem cy na
przy kład wy da li pra wie 10 mi liar dów eu ro na pod nie sie nie
po zio mu swo ich uczel ni. Ba da cze zaj mu ją cy się tym te ma -
tem pod li czy li, że w su mie w cią gu ostat nich 15–20 lat na
świe cie uru cho mio no 30 ini cja tyw do sko na ło ści róż ne go ro -
dza ju, na któ re wy da no po nad 50 mi liar dów do la rów. To są
ol brzy mie pie nią dze. W Pol sce też mie li śmy ta ki po mysł:
Kra jo we Na uko we Ośrod ki Wio dą ce, czy li KNOW-y. To był
przy kład ini cja ty wy, któ ra mia ła sty mu lo wać roz wój uczel -
ni czy wy bra nych ośrod ków po przez do dat ko we fi nan so wa -
nie. Oczy wi ście te dzia ła nia są po wią za ne z ran kin ga mi, mo -
że nie bez po śred nio, ale jed nak. Naj le piej po ka zu je to pro -
jekt 5–100, czy li Rus sian Aca de mic Excel len ce Pro ject, któ ry
za kła da, że pięć ro syj skich uczel ni wej dzie do pierw szej set -
ki świa to wych ran kin gów. Prze zna czo no na ten cel po nad
mi liard do la rów. 

••• Tyl ko że na uka i go spo dar ka roz wi ja ją się we dług 
wła snej lo gi ki. 
– Ow szem, ale jed no cze śnie trud no nie za uwa żyć, że wy so kie
no to wa nia uczel ni da ne go kra ju w ran kin gach są ar gu men -
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tem wo bec rzą dów, par la men tów i spo łe czeństw w dys ku -
sjach o wy dat kach na na ukę. Prze cież w ja kiś spo sób trze ba
prze ko nać de cy den tów, że in we sty cje w na ukę ma ją sens, bo
wte dy bę dzie my mie li uczel nie w Top -100 czy Top -50, w za -
leż no ści od za my słów. We Fran cji, pod Pa ry żem, za 8 mi liar -
dów eu ro po wsta je ośro dek aka de mic ki zna ny pod ogól ną na -
zwą uni we ry ste tu Pa ris Sac lay, któ ry ma wejść do pierw szej
dwu dziest ki na świe cie. Ta kie przy ję to za ło że nie, de cy du jąc
o wy da niu tych pie nię dzy.

••• Ale Fran cu zi wy cią gnę li też wnio ski z de cy zji Duń czy ków
i Fi nów, któ rzy po sta wi li na kon so li da cję ma łych uczel ni,
zwięk sza jąc tym sa mym ich kon ku ren cyj ność. Fe de ra li za cja
uczel ni jest jed nak wy zwa niem, któ re nie bu dzi za in te re so -
wa nia w Pol sce.
– Tam są in ne pie nią dze do dys po zy cji i o tym mu si my pa -
mię tać. 

••• Co z Pa na wie lo let nie go do świad cze nia w oce nia niu pol -
skich uczel ni jest ich sła bo ścią – w kon tek ście ran kin gów,
a co jest ich po ten cjal ną si łą? Jak zmie ni ła się ta oce na od
2000 ro ku, a więc od pierw sze go ran kin gu?
– Pol skie uczel nie pró bo wa ły na po cząt ku lek ce wa żyć ran -
kin gi, na za sa dzie „my nie po to pra cu je my, by zaj mo wać się
ja kimś miej scem w ja kichś wy ści gach”. W pod tek ście ozna -
cza ło to, że oczy wi ście są wyż sze ce le i wyż sze war to ści, któ -
re re ali zu ją ośrod ki aka de mic kie. Ale ta kie po dej ście bar dzo
szyb ko się skoń czy ło. 

••• Dla cze go?
– Uczel nie zo ba czy ły, jak to na rzę dzie jest waż ne. Prze ko na -
ły się, że wy bo ry po ten cjal nych stu den tów są bar dzo sil nie
sko re lo wa ne z re pu ta cją uczel ni czy wy dzia łu lub kie run ku
stu diów. Oczy wi ście, nie mó wi się wprost, że ran king wpły -
wa na wy bór, mó wi się o re pu ta cji wła śnie, ale w prak ty ce
za czę ła być ona utoż sa mia na z miej scem w ran kin gu. Dla te -
go mą dre uczel nie bar dzo szyb ko za czę ły wy cią gać wnio ski.
Po szło za tym szli fo wa nie wskaź ni ków w ob sza rach, w któ -
rych ła twiej by ło zna leźć re zer wy. 

••• Czy li gdzie na przy kład?
– Je śli punk tu je my umię dzy na ro do wie nie, to pró -
bu je my ścią gnąć wię cej stu den tów za gra nicz nych.
Moż na więc otwie rać stu dia po an giel sku i ścią gać
stu den tów z ca łe go świa ta, ale moż na też ścią gać
są sia dów zza wschod niej gra ni cy na kie run ki nie-
wy ma ga ją ce wiel kich in we sty cji. Dzi siaj uczel nie
uwzględ nia ją miej sce ran kin go we w pla no wa niu
roz wo ju i w de cy zjach bu dże to wych. Nie daw no
do wie dzia łem się z pra cy pro fe so ra Mar ka Kwie ka,
że Uni wer sy tet Ja giel loń ski w swo ich we wnętrz -
nych po dzia łach do ta cji na wy dzia ły ja ko je den
z głów nych wskaź ni ków, po za pa ra me try za cją, bie -
rze pod uwa gę miej sce w ran kin gu „Per spek tyw”.
Oczy wi ście, to jest uchwa ła se na tu uczel ni, ale nie
zmie nia to fak tu, że ze wnętrz ne na rzę dzie oce ny,
na wet ułom ne, oka zu je się lep sze od we wnętrz -
nych po dzia łów. 

••• To jest też swe go ro dza ju uciecz ka od we wnętrz nych ani -
mo zji. 
– I odej ście od utrwa lo nych ste reo ty pów. Ran kin gi te ste reo -
ty py ła mią, na uko me trycz ne wskaź ni ki po ka zu ją zu peł nie in -
ną rze czy wi stość, co oczy wi ście na po cząt ku ro dzi ło pe wien
pro blem. Wie le uczel ni by ło prze ko na nych, że to one są naj -
lep sze, a tym cza sem rze czy wi stość oka za ła się bar dziej skom -
pli ko wa na. Si łą ran kin gu „Per spek tyw” jest to, że pu bli ku je -
my wszyst kie wskaź ni ki cząst ko we. Nie pu bli ku je my je dy nie
osta tecz nej kla sy fi ka cji: raz, dwa, trzy... Pu bli ku je my po -
nad trzy dzie ści wskaź ni ków, a więc de fac to ro bi my sze ro ki
prze gląd ja ko ści uczel ni. I wi dać, kto jest lep szy, a kto nie co
mniej lep szy... Ran king, co oczy wi ste, nie od no si się do war -
to ści bez względ nych, ale do naj lep sze go w da nej gru pie. Ale
jest to sil ny wskaź nik i cie szę się, że uczel nie obec nie trak tu -
ją bar dzo po waż nie ten ro dzaj oce ny ich ak tyw no ści i osią -
gnięć. Nas, z dru giej stro ny, zmu sza to do te go, że by śmy bar -
dzo po waż nie trak to wa li, ja ko ka pi tu ła ran kin gu „Per spek -
tyw”, mo ni to ro wa nie wła snej me to do lo gii.

••• Wspo mniał Pan me to do lo gię, więc jak w cią gu 18 lat ewo -
lu owa ły kry te ria przy ję te do wa sze go ran kin gu?
– Za czy na li śmy od trzech grup kry te riów i pięt na stu wskaź -
ni ków: są wśród nich wskaź ni ki na uko we, dy dak tycz ne (czy li
wa run ki kształ ce nia) i pre stiż mie rzo ny opi nią ka dry aka -
de mic kiej i pra co daw ców. W mia rę upły wu lat do cho dzi-
ły ko lej ne kry te ria, od 2005 ro ku po ja wi ło się na przy kład
umię dzy na ro do wie nie. Póź niej do łą czy li śmy in no wa cyj -
ność, trans fer wie dzy (pa ten ty, star tupy itp.). Jesz cze póź niej
po dzie li li śmy kry te rium na uko we na dwa, dla te go że uczel -
nia mo że mieć okre ślo ny po ten cjał, wy bit nych pro fe so rów
i zna ko mi te na rzę dzia ba daw cze, ale mo że nie umieć z te go
ko rzy stać. Jak wi dać, to jest sys tem na czyń po łą czo nych – my
ob ser wu je my uczel nie, ale też i oto cze nie, w ja kim dzia ła ją,
i wy zwa nia, ja kie sta wia im rze czy wi stość spo łecz no -go s-
po dar cza, a uczel nie uwzględ nia ją w swo ich pla nach oce ny
ran kin go we, któ re słu żą nie ty le ry wa li za cji, ile są przede
wszyst kim na rzę dziem, któ re mo że po móc we wła ści wym od -
czy ta niu po trzeb oto cze nia. •
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