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CEZARY KO CIELNIAK

TRANSFORMACJE REGIONALNEJ DYNAMIKI
ARTYSTYCZNEGO SZKOLNICTWA WY SZEGO.
PRZYPADEK WIELKOPOLSKI1
UCZELNIE ARTYSTYCZNE JAKO POTENCJA! REGIONÓW
Pozycja wy!szego szkolnictwa artystycznego w Polsce jest coraz silniejsza. wiadczy o tym rozwój uczelni artystycznych, zainteresowanie wprowadzaniem kszta"cenia artystycznego w uczelniach nieartystycznych,
wreszcie rosn#ce z roku na rok zaanga!owaniem tych uczelni w kontakty
z regionalnymi interesariuszami, szczególnie z instytucjami kultury, ale nie
tylko. W chwili obecnej bardzo silnym nurtem jest "#czenie sztuki z dyscyplinami nauk, stanowiska research artists, artystów-badaczy, funkcj# ju!
w wielu uniwersytetach w Europie i USA. Silne i rozpoznawalne uczelnie
artystyczne wp"ywaj# równie! na mark$ swoich miast i regionów. Podobnie
jak ca"a sfera szkolnictwa wy!szego w Europie, tak te! i szkolnictwo artystyczne przechodzi transformacj$2. Zmiana kluczowych ustaw, nowe konteksty spo"eczne i demograficzne, ale tak!e bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii i ich wp"ywu na sztuk$ powoduje, !e przed t# form#
kszta"cenia pojawiaj# si$ nowe zadania. W artykule pojawi si$ krótki przegl#d uczelni oraz kierunków studiów artystycznych w Wielkopolsce, a nast$pnie analiza transformacji polityki szkolnictwa wy!szego i jego charakterystyka w kontek%cie zmiany w konkurencyjno%ci mi$dzyregionalnej, jak#
ona przyniesie.
Szkolnictwo artystyczne nie jest oderwane od systemu polskiej polityki
naukowej, st#d te!, na wst$pie, nale!y poczyni& par$ uwag wprowadzaj#_________________

Tekst powsta" przy wsparciu grantu z NCN 1455/B/H03/2011/40.
Transformacje szkolnictwa wy!szego w Europie i w Polsce oraz nieuchronno%& zmian
w kierunku pro gospodarczych i prorynkowych opisuje M. Kwiek w ksi#!ce Transformacje
uniwersytetu, wyd UAM, 2010. Konteksty regionalnego wp"ywu na polityk$ szkolnictwa
wy!szego, zob. P. Arbo, P. Benneworth, Unerstanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions, CURDS 2007.
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cych nas w kontekst rozwa!a). Polskie wy!sze szkolnictwo artystyczne
w 2009 roku doczeka"o si$ swojej strategii, przygotowanej przez Konferencj$ Rektorów Uczelni Artystycznych. Niestety, w okresie konsultacji nad
zmianami legislacyjnymi, ani dokument ten, ani g"os %rodowisk uczelni
artystycznych nie przebi" si$ do szerszej %wiadomo%ci twórców polityki
naukowej. W strategiach rozwoju szkolnictwa wy!szego w Polsce, przygotowanych przez Konferencj$ Rektrów Akademickich Szkó" Polskich oraz
firm$ Ernst&Young na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy!szego, kszta"cenie artystyczne de facto nie jest brane pod uwag$, zupe"nie
nies"usznie nie traktuje si$ tych uczelni, jako silnego interesariusza w ogólnokrajowych zmianach polityki bada) i szkolnictwa wy!szego. Aberracja ta
spowodowana jest przede wszystkim specyfik# tych uczelni, skupiaj#c# si$
na praktyce artystycznej, ich mniejsz# si"# przebicia, s"abszym zapleczem
politycznym, ale tak!e brakiem zmian, które nie spowodowa"y systemowych (m.in. administracyjnych) usprawnie) ich zarz#dzania. S"abo%ci polskiego szkolnictwa artystycznego szczegó"owo wypunktowa" ministerialny
raport przygotowany na Kongres Kultury w 2009 roku3. Jednak!e trzeba
podkre%li&, !e s"aba pozycja instytucjonalno-polityczna uczelni artystycznych jest nieadekwatna do ich kulturotwórczej roli w regionach oraz wobec
ich roli, jak# jest budowanie klasy kreatywnej. Uczelnie artystyczne s# jednym z g"ównych aktorów tworz#cych potencja" kulturowy regionów, istotnie wp"ywaj# one na rozwój kapita"u spo"ecznego, posiadaj# swoich interesariuszy oraz rynek us"ug zwi#zany z regionem.
Nale!y przypuszcza&, !e w przysz"o%ci „regionalne konteksty” uczelni
artystycznych b$d# kluczowe dla ich identyfikacji, rozwoju konkurencyjno%ci oraz potencja"u badawczo-artystycznego. Proces ten b$dzie wynikiem
nie tylko przemian ekonomicznych, ale tak!e zmian w ustawach o szkolnictwie wy!szym i finansowaniu nauki, które wesz"y w !ycie jesieni# 2011
roku. Dlatego te!, jednym z zada) powinno by& rozpisanie strategii rozwoju szkolnictwa artystycznego dla regionów, które pozwol# oceni& ich silne
i s"abe punkty, ale tak!e zdefiniuj# ich cele, nie tylko odnosz#ce si$ do dzia"alno%ci badawczo – rozwojowej, ale tak!e do „trzeciej misji” uczelni, czyli
realizacji zada) na rzecz instytucji publicznych.
Uczelnie i kierunki artystyczne nie tylko wpisuj# si$ w potencja" regionalnego szkolnictwa wy!szego, ale tak!e instytucji kultury, dla których s#
one naturalnym interesariuszem. Dlatego niezwykle wa!nym zadaniem jest
zdefiniowanie ich potencja"ów oraz wskazanie, w jaki sposób mog# one
zosta& wykorzystane. Profesjonalizacja takiego powi#zania b$dzie obopól_________________
3 Tre%& raportu zob. http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_szkolnictwie_artysty
cznym,pid,633.html
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nie korzystna i pozwoli wytworzy& nowe si"y zamachowe dla rozwoju
uczelni. Przyk"ady pól do wspó"pracy mo!na mno!y&, od np. kszta"towania
estetyki sfery publicznej, poprzez realizacj$ samorz#dowej polityki wizualnej, w"#czanie si$ w tworzenie polityki kulturalnej, po specjalistyczne powi#zania ze %wiatem nauki i biznesu, cho&by w postaci testowania nowych
technologii. Rozpoznawalne uczelnie artystyczne wp"ywaj# na mark$ miast
i regionów, stanowi# ich kulturaln# wizytówk$.

WY SZE SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W WIELKOPOLSCE
Has"o „szkolnictwo artystyczne” w pierwszym skojarzeniu wywo"uje
podstawowe i %rednie szko"y artystyczne, a nast$pnie uczelnie artystyczne.
Do tej grupy nale!y zaliczy& równie! wydzia"y artystyczne oraz kierunki
przy uczelniach nieartystycznych, które podejmuj# w swoich programach
kwestie zwi#zane ze sztuk#. Roboczo mo!emy przyj#&, !e mówi#c o szkolnictwie artystycznym mamy na uwadze szkolnictwo „profesjonalne”, czyli
przygotowuj#ce absolwenta do niezale!nej praktyki artystycznej na rynku
pracy poprzez wyposa!enie go w odpowiednie umiej$tno%ci oraz %wiadomo%& dzia"alno%ci twórczej. Nale!y je odró!ni& od form kszta"cenia przy
domach kultury b#d* te! inicjatyw edukacyjnych proponowanych przez
podmioty z trzeciego sektora, bowiem profesjonalne szkolnictwo wyposa!a
absolwenta w pa)stwowy dyplom pozwalaj#cy na kontynuacj$ kszta"cenia
i certyfikuj#cy kwalifikacje. W przypadku uczelni artystycznych i wydzia"ów z kierunkami artystycznymi b$d# to tytu"y licencjata i magistra oraz
doktora w zakresie sztuki.
Nale!y jednak zauwa!y&, !e nie tylko uczelnie artystyczne kszta"c# studentów w kierunku profesjonalnej pracy twórczej, dlatego szkolnictwo artystyczne nale!y pojmowa& szerzej ni! tylko dyscypliny zwi#zane ze sztuk#
i wyj%& poza podzia" zaproponowany przez Ustaw$ Prawo o Szkolnictwie
Wy!szym z 27 lipca 2005 roku, która narzuca rozumienie uczelni artystycznych, jako instytucji b$d#cych pod nadzorem Ministra Kultury. W szerszej
perspektywie do szkolnictwa artystycznego mo!na w"#czy& równie! uczelnie kszta"c#ce w zakresie nowych mediów, architektury czy literatury.
W tym znaczeniu, prac# nad kszta"ceniem artystycznym zajmuj# si$ jednostki kszta"c#ce architektów, edukatorów artystycznych, polonistów na
specjalizacji literackiej, informatyków na specjalizacji tworzenia stron
WWW i grafiki komputerowej, ale tak!e producentów wydarze) silnie
zwi#zanych z danymi dziedzinami praktyki artystycznej. Rozszerzenie pola
dla kszta"cenia artystycznego jest bardzo istotne ze wzgl$du na mo!liwo%&
w"#czenia instytucji zwi#zanych z absolwentami tych kierunków do kon-
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cepcji ich rozwoju w regionach. Wielu absolwentów wymienionych kierunków pracuje w instytucjach kulturotwórczych lub prowadzi w"asn# dzia"alno%& artystyczn#. Warto w tym momencie jedynie zasygnalizowa& w#tek
administrowania wy!szym szkolnictwem artystycznym, wydaje si$, !e zasadnym posuni$ciem strategicznym, by"oby w"#czenie prerogatyw Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy!szego, przez co uczelnie artystyczne zyska"yby dost$p do pe"niejszego
systemu informacji i finansowania. Problem ten wymaga"by osobnego studium, warto jedynie zaznaczy&, !e wywo"uje on dyskusj$ w %rodowisku
uczelni artystycznych.
Przygl#daj#c si$ wy!szemu szkolnictwu artystycznemu w Wielkopolsce
z powy!szej, szerokiej perspektywie, mo!emy wskaza& na nast$puj#ce
podmioty. Trzon stanowi# uczelnie artystyczne: Akademia Muzyczna
(wszystkie wydzia"y) oraz Uniwersytet Artystyczny (równie! wszystkie
wydzia"y). Kszta"cenie artystyczne i pokrewne prowadzone jest na Politechnice Pozna)skiej (Wydzia" Architektury prowadz#cy kierunki architektura,
urbanistyka oraz pedagogika artystyczna). Uniwersytet Technologiczno –
Przyrodniczy prowadz#cy kszta"cenie na kierunku „architektura krajobrazu”.
Uniwersytet Adama Mickiewicza, (Instytut Filologii Polskiej kszta"c#cy studentów specjalizacji artystyczno – literackiej oraz Wydzia" ArtystycznoPedagogiczny UAM w Kaliszu prowadz#cy kierunki: malarstwo i edukacja
artystyczna). Przez pewien okres, Wydzia" Teologiczny UAM, który prowadzi" kszta"cenie na specjalizacji muzyka ko%cielna. Ponadto w Wielkopolsce w Pa)stwowej Wy!szej Szkole Zawodowej w Lesznie prowadzony
jest Instytut Muzyki, kszta"c#cy na kierunku edukacja muzyczna z muzyk#
estradow#. Kszta"cenie na kierunkach artystycznych prowadz# równie!
uczelnie niepubliczne: Wy!sza Szko"a Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Wy!sza Szko"a Umiej$tno%ci Spo"ecznych. Nale!y
jednak doda&, !e uczelnie niepubliczne k"ad# nacisk na kszta"cenie, natomiast w mniejszym stopniu koncentruj# si$ na pracy artystycznorozwojowej, co jednak jest kluczowe w planowaniu rozwoju jako%ci uczelni.
Do szerokiego spektrum kierunków powi#zanych ze sztuk# mo!na te!
w"#czy& kierunki jako% zwi#zane z dzia"alno%ci# twórcz# na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza, takie jak kulturoznawstwo, a konkretnie specjalizacj$
„kultura i rynek”, kszta"c#ce absolwentów do pracy przy impresariatach
i produkcjach kulturalnych, kierunek historia sztuki ze specjalizacj# muzealnicz#, muzykologia ze specjalizacj# opero logiczn#, czy niektóre specjalizacje zwi#zane z kierunkiem historia sztuki.
Z po%ród uczelni artystycznych najbardziej rozwini$t# uczelni# w Wielkopolsce jest Uniwersytet Artystyczny, wdra!aj#cy reformy wewn$trzne
oraz rozwijaj#cy nowoczesne programy studiów. W ostatnich kilkunastu
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latach uczelnia ta przesz"a ewolucj$, od Pa)stwowej Wy!szej Szko"y Sztuk
Plastycznych, poprzez Akademi$ Sztuk Pi$knych, po obecny Uniwersytet
Artystyczny, tzw. „uniwersytet przymiotnikowy” w znaczeniu ustawy
o szkolnictwie wy!szym. Pozna)ski Uniwersytet Artystyczny jako druga
tego typu placówka szkolnictwa artystycznego w Polsce podj$"a si$ zmian
strukturalnych, wcze%niej by"a to warszawska Akademia Muzyczna, która
zmienia"a swoj# struktur$ i spe"ni"a warunki ustawowe by sta& si$ Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Uczelnia ta jest obecnie liderem
w kszta"ceniu artystycznym w regionie, poszerza swoj# ofert$ programow#.
Nie jest to jedynie zmiana nazwy, ale poszerzanie potencja"u, przek"adaj#ce
si$ na warunki finansowe, presti! oraz mo!liwo%ci rozwojowe.
Studenci i absolwenci wymienionych kierunków i specjalizacji wspó"pracuj# z instytucjami kultury lub te! zak"adaj# w"asn# dzia"alno%&, która
zwi#zana jest z szeroko poj$t# prac# artystyczn#. Niew#tpliwie wielkopolskie wy!sze szkolnictwo artystyczne jest bardzo nasycone. W Polsce Zachodniej, Wielkopolska jest tutaj liderem, jednak!e utrzymanie tej pozycji
nie b$dzie w obecnej dekadzie ju! takie proste. W dobie nadchodz#cego
ni!u demograficznego obecne problemy pog"$bi# si$, szczególnie, !e równie wysokie nasycenie oraz rozwój maj# uczelnie w otaczaj#cych regionach:
we Wroc"awiu, w Zielonej Górze, w Bydgoszczy, 'odzi, czy nowoczesnej
Akademii Sztuki, jaka powsta"a w 2010 roku w Szczecinie. Do tego dochodzi odleg"a Warszawa, do której jednak dojazd z Poznania jest bardzo
szybki, przez co staje si$ ona konkurencyjnym dla Wielkopolski o%rodkiem.
Dodatkowym atutem Warszawy jest wspólny program wspó"pracy mi$dzy
ASP a Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina oraz bardzo silny
rozwój tego o%rodka w kierunku bada) zwi#zanych z nowymi mediami.
Kluczowe znaczenie le!y równie! w mo!liwo%ciach zawodowych absolwentów, które w Warszawie s# bardziej przysz"o%ciowe ni! w innych
o%rodkach w Polsce. Niew#tpliwie problemem w zasadzie ka!dej uczelni
artystycznej jest chroniczne niedoinwestowane, w najbli!szych latach nie
b$dzie perspektyw na dodatkowe %rodki rz#dowe, co powoduje, !e trzeba
ich poszuka& w regionach oraz w polepszaniu zarz#dzania uczelniami.
Obecnie *ród"em finansowania bada) s# NCN i NCBR, jednak!e uczelnie
artystyczne w nik"ym stopniu korzystaj# z tych zasobów.
Wydaje si$, !e wielkopolskie wy!sze szkolnictwo artystyczne (jakkolwiek mo!na przypuszcza&, !e s# one wspólne dla wszystkich regionów
boryka si$ z nast$puj#cymi problemami):
– Ma"# konsolidacj# %rodowiska i s"ab# znajomo%ci# w"asnego zaplecza.
Wyra!a si$ to w s"abej wspó"pracy badawczej i artystycznej pomi$dzy
uczelniami artystycznymi.
– Brakiem regionalnej strategii na rozwój szkolnictwa artystycznego b$d#cej konkurencyjn# wobec innych regionów. Taka strategia powinna opra-
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cowa& plany w"#czenia tych uczelni w rozwój artystyczny regionu, ale tak!e
powinna by& wspólnym planem inwestycji i projektów, które by"yby
wspólnymi dzia"aniami na rzecz wzmocnienia pozycji Wielkopolski w sferze kultury.
– Nik"a aktywno%& w tworzeniu wspólnych inicjatyw edukacyjnych dozwolonych przez Ustaw$ o Szkolnictwie Wy!szym (np. wspólne studia,
makrokierunki, studia mi$dzyuczelniane oraz studia prowadzone w kooperacji z instytucjami publicznymi np. muzea, czy teatry). Wydaje si$, !e ten
kierunek powinien by& w"a%nie teraz silnie wykorzystany ze wzgl$du na
mo!liwo%& wspólnych studiów mi$dzy uczelniami a partnerami zewn$trznymi. Ustawa wymaga równie! odniesienia studiów do praktyki. W"adze
regionalne powinny w tym miejscu pomóc uczelniom w realizacji tych zada) i tworzy& klimat do wspólnych dzia"a) pomi$dzy uczelniami, a regionem.
– Brak regionalnych instytucji monitoruj#cych zmiany i trendy w szkolnictwie artystycznym oraz wyznaczaj#cych kierunki rozwoju i rozliczaj#cych z wykonanych zada). Ta ostatnia pozycja ma administracyjny charakter, uczelnie artystyczne powinny wspólnie %ledzi&, korygowa& i na bie!#co
monitorowa& swoje dzia"ania w regionie, w oparciu o cia"o doradczo – koordynuj#ce, które by"oby punktem kontaktowym oraz inicjowa"yby debaty
i projekty.
Niew#tpliwie nie jest to pe"na lista problemów, ale te! nie s# to unikatowe problemy uczelni z Wielkopolski. W dalszej cz$%ci tekstu skupimy si$
na zagadnieniu powi#zania uczelni artystycznych z celami rozwojowymi
regionu.
UCZELNIE I KSZTA!CENIE ARTYSTYCZNE
W KONTEK"CIE KONKURENCYJNO"CI MI#DZYREGIONALNEJ
Znowelizowana w 2011 roku ustawa „Prawo o szkolnictwie wy!szym”
oraz Ustawa o finansowaniu nauki, zmieniaj# filozofi$ podzia"u %rodków
na instytucje szkolnictwa wy!szego b$dzie zale!a" od si"y naukowej o%rodków4. Jednym ze skutków wprowadzenia ustaw b$dzie wzrost konkurencji
mi$dzy uczelniami oraz regionami, gdy! (1) %rodki zostan# dzielone ze
_________________
4 Zob. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy!szym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455). Zmiany w finansowaniu nauki, zob. Ustawa o Narodowym Centrum Bada) i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.
U. Nr 96, poz 616) oraz Ustawa – przepisy wprowadzaj#ce ustawy reformuj#ce system nauki
z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 620)
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wzgl$du na ich potencja", a nie np. stan zatrudnienia, (2) uczelnie nie b$d#
musia"y sztywno trzyma& si$ wytycznych rz#dowych w tworzeniu nowych
kierunków studiów oraz b$d# mia"y sposobno%& tworzenia studiów z instytucjami pozaakademickimi. Zmiana wymusi wypracowanie nowej filozofii
wspó"pracy uczelni z ich otoczeniem. Ju! teraz si"a o%rodków akademickich
generalnie pokrywa si$ z si"# potencja"ów regionach w lokalny rozwój
przek"ada si$ na presti! o%rodka, kontakty z otoczeniem gospodarczym,
wreszcie system ofert dla przysz"ych absolwentów. Jednak!e trendy te
ugruntuj# si$ nie tylko si"# nowych przepisów, ale tak!e coraz mocniejszym
zwi#zkiem mi$dzy uczelniami a regionami5. Nie jest to obserwacja odkrywcza, najsilniejsze uczelnie artystyczne w Polsce znajduj# si$ w regionach
Mazowieckim, Ma"opolskim, Wielkopolskim i Dolno%l#skim, i zwi#zane s#
z ich potencja"em rozwojowym. Przyk"adowo: ASP w Warszawie wspó"pracuje z TVP, Polskim Radiem, Siemensem, korzystaj#c z ich zaplecza
technologicznego, jednocze%nie daje swoim studentom szans$ na odbycie
profesjonalnych praktyk. Tym, co stanowi novum, b$dzie wzrost konkurencji mi$dzyregionalnej. Wspó"praca mi$dzyregionalna przestanie si$ op"aca&,
gdy! o%rodki b$d# ze sob# konkurowa& o dotacje, a uczelnie artystyczne
dodatkowo o presti!. Do tej zmiany nale!y przygotowa& si$ ju! teraz, st#d
te! kluczowym zadaniem b$dzie zdefiniowanie „pól konkurencyjno%ci”,
zarówno istniej#cych, jak i tych potencjalnych.
Relacje mi$dzy uczelniami a regionem w ogóle, maj# g"ównie charakter
wspó"pracy technologicznej. Oznacza to zwi#zki mi$dzy badaniami a ich
wykorzystaniem przede wszystkim w nowych technologiach. Huggins,
Johnston i Steffanson w „modelu zaanga!owania uniwersytetu” w dzia"aniach dla regionu wskazuj# na nast$puj#ce czynniki: formacja o%rodków
transferu technologii, tworzenie parków technologicznych, rozwój dodatkowych programów edukacyjnych (s. 330)6. S# to uniwersalne zadania, które odnajdziemy tak!e i w Polsce. Zdaniem autorów, efektem tworzenia
o%rodków transferu technologii s# nowe relacje z otoczeniem, pozyskiwanie
nowych funduszy. Parki technologiczne pozwalaj# na przep"yw wiedzy
i tworzenie „firm odpryskowych”, bazuj#cych na badaniach. Dodatkowe
programy edukacyjne pozwalaj# realizowa& nowe projekty badawcze
i edukowa& w zakresie nowych umiej$tno%ci.
_________________
5 Zjawisko rozwojów miast w kontek%cie rozwoju nauki, technologii i sztuki opisuje
R. Florida Narodziny klasy kreatywnej, NCK 2010. Niew#tpliwie mo!na pokaza& zwi#zki mi$dzy regionami i uczelniami, %wiatowym liderem jest Dolina Krzemowa, czy Route 128 przy
Wschodnim Wybrze!u w USA, w Europie o%rodki wi#!#ce uczelnie z gospodark# w Finlandii, np. w Jonseuu, etc.
6 Zob. R. Huggins, A. Johnston, R. Steffenson, “Universities, knowledge networks and regional policy” w: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 321–340.
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Uczelniom artystycznym i wydzia"om humanistycznym nie jest "atwo
zaistnie& na tym rynku, przede wszystkim z powodu celów ich bada) i prac
artystycznych, które w znacznej mierze nie s"u!# wytworzeniu patentów,
opracowa) technologicznych, czy wdro!e) praktycznych. Podkre%laj# to
tak!e P. Benneworth i Ben Jongbloed, mówi#c !e: „porównanie spo"ecznych
korzy%ci i us"ug „hard” nauki z naukami spo"ecznymi, humanistycznymi
i artystycznymi jest trudne, gorzej policzalne i kapitalizowane”7. Niew#tpliwie konstatacja ta tyczy si$ równie! i Polski, gdzie nauki o sztuce, humanistyka i nauki spo"eczne znajduj# si$ w mniej uprzywilejowanej pozycji,
ani!eli nauki maj#ce zastosowania technologiczne. Niew#tpliwie jednak
maj# one wa!ny potencja", o jakim pisze Richard Florida, s# one zarzewiem
klasy kreatywnej, stanowi# te! o presti!u miast. Nie sposób dzi% ogranicza&
rozwoju regionalnego jedynie do funkcji technologicznej, istotny jest równie! rozwój kulturowy, w tym tak!e artystyczny, b$d#cy cech# spo"ecze)stw wysoko rozwini$tych.
Kluczow# kwesti# rozwoju konkurencji mi$dzyregionalnej jest jednak
zbudowanie spójnej strategii, w tym tak!e wyeliminowania niespójno%ci
polityki wewn$trznej. Na pocz#tku prac nad strategi#, nale!a"o by rozpatrzy&, czy nie pojawia si$ niekorzystna „konkurencja wewn$trzna” w interesuj#cym nas obszarze szkolnictwa w Wielkopolsce. Od 2009 roku powstaje
program rozwoju aglomeracji pozna)skiej. Nasuwa si$ pytanie, czy kierunki rozwojowe aglomeracji mog# by& konkurencyjne wobec strategii rozwoju
regionu? Aglomeracja d#!y do rozwoju miasta i podleg"ych jej gmin, co
w pewnych momentach mo!e by& niekorzystne dla rozwoju ca"ego regionu.
Je%li odnie%& to pytanie do uczelni artystycznych, nasuwa si$ problem
wzmacniania o%rodków kszta"cenia artystycznego poza Poznaniem. Takim
o%rodkiem jest Kalisz – siedziba Wydzia"u Artystyczno-Pedagogiczny
UAM, czy leszczy)ska PWSZ. Czy stawia& na zrównowa!ony rozwój, czy
te! konkurencyjny, pozostawiaj#cy o%rodki poza pozna)skie same sobie?
W tych, jak i w wielu innych miejscach strategia aglomeracyjna w sposób
naturalny mo!e by& niekompatybilna ze strategi# regionaln#. Dlatego wydaje
si$, !e kluczow# spraw# pozostaje uzgodnienie planów rozwoju Poznania
i aglomeracji z planami rozwoju regionu w celu wykluczenia punktów tworz#cych nieop"acaln# w d"u!szej perspektywie konkurencj$ wewn$trzn#
oraz podanie oferty rozwoju szerszego ni! aglomeracja, odnosz#cego si$ do
ca"ej Wielkopolski.
Najwa!niejszym problemem jest jednak podj$cie „konkurencji zewn$trznej”, mi$dzyregionalnej i zbudowanie strategii pozwalaj#cej na zdo_________________
7 Zob. P. Bennewoth, Ben W. Jongbloed, „Who metters to universities? a stakeholder perspective on humanities, arts and social science valorization”, w: Higher Education 2009. Volume 59, Number 5, ss. 566-588 (wersja internetowa).

Transformacje regionalnej dynamiki artystycznego szkolnictwa wy szego

67

bycie przewagi regionu Wielkopolski nad innymi w zakresie kszta"cenia
artystycznego, przynajmniej w jego wyspecjalizowanych miejscach. W sferze tej Wielkopolska z Poznaniem na czele jest liderem w Polsce Zachodniej,
pozosta"e uczelnie ulokowane w tej cz$%ci kraju maj# mniejszy presti!.
Atrakcyjno%& Wielkopolski powoduje, !e studenci o%ciennych województw
wybieraj# cz$%ciej Pozna) ni! uczelnie geograficznie im bli!sze. Pozna)
znajduje si$ przede wszystkim w obr$bie zainteresowa) kandydatów
z województw Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, a Kalisz – z województwa 'ódzkiego. Powy!sze prawid"owo%ci s#
jedynie intuicyjne, wyprowadzone na podstawie rozmów z wyk"adowcami
i studentami, nie mo!na ich jednak potwierdzi& danymi, gdy! uczelnie artystyczne nie prowadz# statystyki pochodzenia studentów, ani nie %ledz#
ich losów po opuszczeniu uczelni (do tego w#tku jeszcze wrócimy). Przeprowadzenie stosownych bada) (przy relatywnie niskich kosztach) pozwoli"oby ustali&, z jakich innych, poza o%ciennymi, województw pochodz#
kandydaci, co pozwoli"oby wzmocni& strategi$ promocji wielkopolskich
uczelni w tych regionach. Przes"ank# uzasadniaj#c# podj$cie takich dzia"a)
jest nie tylko wzmocnienie pozycji regionalnych uczelni, ale tak!e ni! demograficzny oraz polityka wzmacniania uczelni artystycznych w o%ciennych
regionach. Wspomniana ju! Akademia Sztuki w Szczecinie "#czy ró!ne dyscypliny sztuk, silnie koncentruje si$ na wspó"pracy mi$dzynarodowej, ma
ambicje sta& si$ liderem w kszta"ceniu artystycznym w Polsce zachodniej.
We Wroc"awiu na Akademii Muzycznej powsta"y mi$dzynarodowe studia
kompozytorskie oparte o najlepsze europejskie uczelnie muzyczne. W przypadku sztuk wizualnych na czo"o wysuwaj# si$ nowe media, które przyci#gaj# obecnie najwi$cej studentów. Liderem w tej dziedzinie pozostaje
Warszawa, szczególnie Wydzia" Sztuki Mediów warszawskiej ASP oraz
Polsko-Japo)ska Wy!sza Szko"a Technik Komputerowych prowadz#ca
profesjonalne, mi$dzynarodowe kszta"cenie grafików komputerowych.
Powy!sze wzgl$dy, z prognozowanym ni!em demograficznym na czele,
mog# w najbli!szej przysz"o%ci os"abi& atrakcyjno%& naszego o%rodka dla
studentów.
Z pewno%ci# jednak Wielkopolska kojarzy si$ jako region sukcesu, co
przyci#ga studentów z zewn#trz. Daje to przewag$, która powinna zosta&
wykorzystana w tworzeniu nowych instrumentów rozwojowych. Jednym
z nich powinien by& regionalny program brain drain, %ci#ganie najlepszych
studentów, doktorantów i badaczy z innych krajów, który pozwoli"by pracowa& im dla Wielkopolski. Brain drain jest powszechnie stosowan# strategi#
mniej lub bardziej agresywnej kampanii %ci#gaj#cej najlepszych specjalistów
do pozostania w regionie, realizowana równie! w sferze nauk o sztuce. Przyk"adem jest austriackie miasto Graz, które funduje pobyty artystyczno –
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badawcze dla wybitnych twórców, chc#c budowa& swoj# mark$ w oparciu
o nowatorsk# produkcj$ artystyczn#. W przypadku nauk o sztuce nie jest to
kosztowny program, móg"by si$ o zamkn#& na pocz#tku w kilkusettysi#cach z"otych rocznie, co w przypadku po"#czenia finansowania miejskiego,
marsza"kowskiego i centralnego, a tak!e ze strony ewentualnych sponsorów, nie by"oby trudne w realizacji. W chwili obecnej region nie prowadzi
programów dla twórców oferuj#cych im warunki do osiedlenia si$ w Wielkopolsce. Wydaje si$ jednak, !e nie w pieni#dzach le!y istota sprawy, ale w
braku pomys"u na taki program i okre%lenia w wieloletniej perspektywie
oczekiwa) regionalnych wobec takich programów. Jaka dziedzina sztuki
czy bada) z ni# zwi#zanych mia"aby sta& si$ tu kluczow#? Jaki mia"by by&
ich efekt w ci#gu najbli!szej dekady? W jaki sposób program taki mia"by
wzmocni& region, jak mo!na by zdefiniowa& jego nowatorstwo? Wydaje si$,
!e niechaotyczna, ale konsekwentna, d"ugoletnia strategia powinna by&
punktem wyj%cia w zorganizowaniu takiego projektu w szerokim okresie
czasu.
Kolejny wyzwaniem jest zagospodarowanie najlepszych absolwentów
i zatrzymanie ich w Poznaniu i Wielkopolsce. Zadanie to zale!y w du!ej
mierze od polityki regionalnej. Badania losów absolwentów, których obecnie brak, pozwoli"yby na wdro!enie programów zach$ty dla najlepszych do
pozostania na terenie Wielkopolski. Konkurencyjno%& programów zach$t
musi by& powi#zana z pozosta"ymi aktorami regionalnymi, w tym z instytucjami kultury oraz szeroko poj$tym przemys"em kreatywnym, w Wielkopolsce przede wszystkim wydawnictwami i firmami zajmuj#cymi si$ designem.
Wreszcie jednym z najistotniejszych momentów jest wytworzenie przewagi poprzez silne programy mi$dzynarodowe. Konkurencyjno%& mo!e
wzrosn#& poprzez wspó"prac$ z regionami z innych krajów, szczególnie
Brandenburgii, w której znajduj# si$ najwa!niejsze uczelnie artystyczne
Niemiec. Tak# inicjatyw# móg"by by& wspólny, mi$dzyuczelniany program
studiów i bada) w j$zyku angielskim i niemieckim, by"by on bezkonkurencyjn# na skal$ kraju propozycj# makroregionaln# i mi$dzynarodow# zarazem. Podobne inicjatywy bardzo owocnie funkcjonuj# w krajach Unii Europejskiej. Programem tego typu jest projekt „La Seine”, jaki prowadz# paryska
ENSBA z Royal Academy of Art w Londynie. Mi$dzynarodowy program
studiów mi$dzy uczelni# artystyczn# z Poznania i Brandenburgii by"by
niezwykle atrakcyjny dla studentów z Polski, pozwala"by na otrzymanie
wspólnego, mi$dzynarodowego dyplomu bez konieczno%ci podejmowania
kosztownych studiów zagranicznych. W pozna)skich realiach nie sposób
jednak wytworzy& takiego projektu bez pomocy lokalnych w"adz oraz
umocowania go w strukturach regionalnych. Jego wypracowanie musia"o-
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by opiera& si$ na podziale ról, stron$ merytoryczn# obj$"yby uczelnie, natomiast organizacyjn# urz$dy miasta i marsza"kowski. Wówczas program
taki mo!e sta& si$ okr$tem flagowym naszego regionu, pozwalaj#cym
sprowadza& studentów z innych regionów i z poza Polski. Bior#c pod uwag$ rozwój infrastruktury, autostrad$ "#cz#c# Polsk$ z Niemcami oraz –
w przysz"o%ci – szybk# kolej mi$dzy Berlinem a Poznaniem, program taki
wpisze si$ w rozwój obu regionów. Dzisiaj powa!nym problemem regionu
Wielkopolski jest niski poziom internacjonalizacji szkolnictwa wy!szego,
bardzo widoczny w pozna)skich uczelniach, gdzie liczba akademików wyje!d!aj#cych na stypendia jest niewspó"miernie wy!sza ni! przyje!d!aj#cych do nas stypendystów. Tylko mi$dzynarodowe studia, otwarte na studentów z krajów Unii Europejskiej (takie proponuje w Poznaniu Uniwersytet Medyczny, a na UAM realizuje je Centrum Nano-bio-technologii) daj#
szans$ na rozwój regionu w skali mi$dzynarodowej, co w %wiecie zachodnim jest ju! standardem. Mo!na przypuszcza&, !e projektem mi$dzynarodowych studiów z Berlinem, Wielkopolska mog"aby wyprzedzi& pozosta"e
regiony, oczywi%cie je%li w por$ zd#!y je uruchomi& i prowadzi& na w"a%ciwym poziomie.

DALSZE ZADANIA ROZWOJOWE
Powy!sze problemy, niezb$dne do stworzenia strategii regionalnego
rozwoju szkolnictwa artystycznego, powinny by& rozpoznane przez instytucj$ badawcz# – mo!na by j# roboczo nazwa& regionalnym obserwatorium
szkolnictwa wy!szego – której zadaniem by"aby koordynacja i realizacja
inicjatyw zwi#zanych ze strategi#, ale tak!e prowadzenie obserwacji dynamiki rozwoju lokalnego szkolnictwa artystycznego. Obserwatorium utrzymywane z pieni$dzy zainteresowanych uczelni oraz urz$du marsza"kowskiego i urz$dów miast maj#cych wydzia"y artystyczne by"oby tak!e instytucj# "#cz#c#, konsolidowa"oby %rodowiska uczelni artystycznych oraz
w"adz regionalnych, inicjowa"oby badania, spotkania na poziomie uczelni,
gmin i instytucji kultury, inicjowa"oby konsultacje w%ród ró!nych interesariuszy. Obserwatorium monitorowa"oby równie! zmiany prawne, istotne
dla kszta"cenia artystycznego, co pozwoli"oby z wyprzedzeniem adaptowa&
si$ do zmieniaj#cych si$ warunków. W chwili obecnej Wielkopolska nie
dysponuje instytucj# dostarczaj#c# bada) w tym zakresie, tymczasem parki
technologiczne czy regionalne KPK z powodzeniem realizuj# tak# funkcj$.
W jakie% mierze podobn# rol$ pe"ni Kolegium Rektorów Miasta Poznania,
jednak!e skupia si$ ono g"ównie na kwestiach wewn$trznych, podczas gdy
projektowana instytucja szuka"aby mo!liwo%ci rozwoju na linii uczelnie
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artystyczne – interesariusze zewn$trzni. Bez w#tpienia dost$p do danych
jest niezb$dny do zbudowania jakiejkolwiek strategii. W chwili obecnej, na
poziomie uzyskania danych wyj%ciowych, obserwatorium mog"oby przeprowadzi& nast$puj#ce badania:
– Ustalenie pochodzenia studentów uczelni artystycznych i ich podzia"u
ze wzgl$du na region pochodzenia oraz motywy wyboru Poznania jako
miejsca studiów. Badanie to pozwoli"oby na ustalenie preferencyjnych regionów oraz regionów, co da szans$ na stratyfikacj$ dzia"a) promocyjnych.
W chwili obecnej instytucje publiczne organizuj# promocj$ regionu „na
%lepo”, bez poparcia badaniami pozwalaj#cymi pokaza& miejsca, w których
nale!a"oby si$ skupi&.
– Zbadanie preferencji zawodowych studentów wy!szych lat w celu zorientowania si$, czy s# oni zainteresowani pozostaniem w regionie. Badanie
pozwoli ustali&, na ile region jest atrakcyjny dla studentów tych kierunków,
i ustali& za"o!enia strategiczne pozwalaj#ce wzmocni& zamys" pozostania
najlepszych absolwentów w województwie wielkopolskim. Badanie pozwoli"oby stratyfikowa& zawody artystyczne ze wzgl$du na popyt rynku oraz
ukaza& mo!liwo%ci rozwojowe.
– Zbadanie regionalnych i pozaregionalnych instytucji kultury w celu
okre%lenia zapotrzebowania wspó"pracy z ich strony z uczelniami artystycznymi. Naturalnym interesariuszem dla uczelni artystycznej s# samorz#dowe instytucje kultury. Wzmocnienie udzia"u uczelni w ich kszta"towaniu powinno sta& si$ jednym z wa!niejszych zada). Zwi#zki mi$dzy
instytucjami kultury Wielkopolski a uczelniami maj# charakter bardziej
personalnych kontaktów ani!eli instytucjonalnych programów, dlatego
nale!a"oby wybada&, jakie oczekiwania wobec uczelni mia"yby regionalne
instytucje kultury. Zadanie to jest istotne ze wzgl$du na ugruntowanie pozycji uczelni w regionie, poza terenem pozna)skim.
– Badanie jako%ci !ycia studentów uczelni artystycznych w regionie,
w celu ustalenia zmian w strategii rozwoju. Badanie pozwoli ustali& ocen$
jako%ci !ycia i mo!liwo%ci rozwoju zawodowego studentów, co da szans$
na zdefiniowanie i wdro!enie rozwi#za) pozwalaj#cych zbudowa& profesjonalne otoczenie uczelni artystycznych regionu.
– Ustalenie istniej#cych potencja"ów pozwalaj#cych na podj$cie wspó"pracy mi$dzynarodowej mi$dzy uczelniami artystycznymi Poznania,
a uczelniami w Niemczech.
Na podstawie danych uzyskanych w wyniku wymienionych bada)
mo!na stworzy& strategi$ rozwoju oraz za"o!y& ambitne cele, np. uzyskania
statusu drugiego, najbardziej znacz#cego po Warszawie o%rodka kszta"cenia
artystycznego w Polsce.
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*
Reasumuj#c, nadchodz#ce zmiany, zarówno prawne, jak i spo"eczne,
wymusz# zachowania konkurencyjne, dlatego instytucje i w"adze zainteresowane rozwojem tego segmentu szkolnictwa, powinny postawi& sobie
nast$puj#ce pytania:
– W jakich specjalizacjach Wielkopolskie szkolnictwo artystyczne mo!e
zdoby& przewag$ nad innymi o%rodkami i regionami w Polsce i w jaki sposób mog"oby j# wykorzysta&?
– Gdzie pojawia si$ „konkurencyjno%& wewn$trzna” mi$dzy miastem
a regionem, i w jaki sposób mo!na j# wyeliminowa&?
– Czy istnieje mo!liwo%& wdro!enia programu mi$dzynarodowych artystycznych studiów mi$dzyregionalnych przy silnym wsparciu Urz$du
Marsza"kowskiego i Urz$du Miasta Poznania, co zasadniczo zwi$kszy
przewag$ regionu?
To od w"adz regionu i uczelni b$dzie zale!a"o, jak b$dzie wygl#da& mapa
potencja"ów Wielkopolskich uczelni artystycznych w najbli!szej dekadzie.
Od tych decyzji b$dzie zale!a"o, czy Wielkopolska pozostanie lokalnym
o%rodkiem akademicko – artystycznym, czy te! podejmie si$ ryzykownego
budowania pozycji mi$dzynarodowej, „o%rodka %redniego zasi$gu”, który
b$dzie atrakcyjny dla twórców oraz przemys"ów kreatywnych z Polski i zza
granicy.

