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STRESZCZENIE 

 

Niniejsze studium obejmuje analizę systemów rekrutacji na studia wyższe w dziesięciu 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. we Francji, w Niemczech, Słowenii, Szwecji, 

we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie, a także w Turcji (kraj kandydujący) oraz w 

trzech krajach powszechnie branych pod uwagę w porównaniach międzynarodowych – 

Australii, Japonii i USA. Podstawę analizy systemów rekrutacji kandydatów na studia w 

szkolnictwie wyższym stanowią trzy filary: równość, jakość oraz mobilność studentów. 

 

Projekt badawczy opracowano w oparciu o różne metody, takie jak: przegląd piśmiennictwa 

akademickiego i publikacji na temat polityki, wywiady z zainteresowanymi stronami oraz 

analiza opisowa zbiorów danych statystycznych. Ze względu na to, że będące podstawą 

badania dane były stosunkowo nieustrukturyzowane, a liczba przypadków (n) dostępnych 

do przeprowadzenia studium przypadku była niewielka, naukowcy zastosowali ostrożne 

podejście, jeśli chodzi o możliwość uogólnienia przedstawionych twierdzeń, biorąc pod 

uwagę zwłaszcza obserwowany w dziesięciu badanych krajach wysoki poziom różnorodności 

procesów i wymagań. 

 

Uwzględniając te ograniczenia, w studium wskazano obszary, w których może być 

konieczne przeprowadzenie dalszych badań, takie jak analiza systematyczna i szczegółowa 

związku między równością a jakością w systemach rekrutacji kandydatów na studia oraz 

zbadanie, w jaki sposób w różnych systemach definiuje się i stosuje pojęcie „godziwego” 

traktowania, a także w jakim stopniu tendencje występujące obecnie w szkolnictwie 

wyższym wpływają na kształtowanie się wymogów dotyczących rekrutacji kandydatów na 

studia. 

 

Studium składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział 1 zawiera wstępne omówienie kontekstu 

oraz zastosowanych w studium istotnych koncepcji. W rozdziale 2 przedstawiono 

zastosowane metody. Rozdział 3 zawiera przegląd opisowy systemów rekrutacji 

kandydatów na studia w wybranych krajach. W rozdziałach 4, 5 i 6 przedstawiono ocenę 

powyższych systemów w następujących trzech wymiarach analitycznych: równość (rozdział 

4), jakość (rozdział 5) i mobilność (rozdział 6). Rozdział 7 zawiera wnioski i zalecenia dla 

Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich dotyczące polityki oraz propozycje 

dotyczące badania wykonalności tych zaleceń. 

 

Na podstawie wymienionych rozdziałów wysunięto następujące główne wnioski dotyczące 

równości, jakości i mobilności. 

Główne wnioski dotyczące równości  

 Systemy rekrutacji kandydatów na studia stanowią ważny element 

zapewniający równość w dostępie do szkolnictwa wyższego. Polityka musi 

jednak obejmować procesy zachodzące przed przeprowadzeniem rekrutacji oraz po 

przyjęciu na studia w szkolnictwie wyższym. 

 Systemy rekrutacji kandydatów na studia nie są ograniczone wyłącznie do 

dostępu do szkolnictwa wyższego i powinny przyczyniać się również do 

pomyślnego rozwoju kariery akademickiej studentów oraz umożliwiać 

ukierunkowanie studentów na właściwe kursy.  

 Udzielanie studentom dokładnych informacji, zanim zaczną się oni ubiegać 

o przyjęcie na studia, zwiększa ich zdolność do wyboru odpowiedniego 
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programu studiów i może stworzyć warunki do utrzymania się na studiach 

większej liczby studentów oraz zwiększenia się liczby absolwentów. 

 Zwiększenie równości szans w ramach szkolnictwa wyższego to złożony 

problem, który nie oznacza automatycznie otwartego dostępu do szkolnictwa 

wyższego. Szczególne wyzwanie stanowi kwestia uznawania oraz równoważności 

umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób uczących się w sposób nietradycyjny. 

Główne wnioski dotyczące jakości 

 Przyjęcie przepisów dotyczących autonomii oznacza wprowadzenie zmian 

do systemów rekrutacji kandydatów na studia, bowiem powoduje to, że 

tradycyjne scentralizowane formy zarządzania funkcjonują równolegle z systemami, 

w których szkoły wyższe cechuje większa autonomia.  

 Scentralizowana obsługa zgłoszeń jest postrzegana jako gwarancja stosowania 

jednolitych standardów, jednak w coraz większym stopniu funkcjonuje ona 

równolegle z niektórymi autonomicznymi systemami opracowanymi przez uczelnie 

wyższe. 

 Wyspecjalizowane sieci lub agencje promujące wymianę najlepszych 

praktyk pomagają szkołom wyższym w rozwijaniu własnych polityk rekrutacji.  

 Zapewnienie szkołom wyższym większej autonomii w zakresie rekrutacji 

kandydatów na studia może ułatwić lepsze ukierunkowanie studentów na 

właściwe kursy, przy czym w przypadku braku zdolności danej szkoły wyższej do 

administrowania procesem rekrutacji może to prowadzić do błędów 

administracyjnych.  

 Obsługa procesu rekrutacji kandydatów na studia na początku roku 

akademickiego może zapobiegać ponoszeniu negatywnych konsekwencji 

przez studentów i szkoły wyższe. 

 Zebrane w różnych krajach dowody wskazują, że oceny uzyskane w szkole 

średniej są lepszym wskaźnikiem przyszłych osiągnięć studentów niż 

zestandaryzowane oceny punktowe, natomiast egzaminy przeprowadzane na 

zakończenie nauki w szkole średniej są zwykle odzwierciedleniem osiągnięć w szkole 

średniej.  

 Różnorodne kryteria rekrutacji kandydatów na studia oraz zwiększony 

dostęp przyszłych studentów do informacji zapewniają lepsze możliwości 

prognozowania sukcesu akademickiego studentów w przyszłości.  

Główne wnioski dotyczące mobilności1 

 Liczba mobilnych studentów w UE i na świecie jest coraz większa. 

W niektórych krajach istnieją bariery w zakresie mobilności studentów, na przykład 

kontyngenty lub odmienne systemy opłat za nauczanie i systemy pomocy 

finansowej. 

 Choć kwalifikacje i dyplomy uzyskiwane w Unii Europejskiej są dość powszechnie 

uznawane za równoważne, koszty transakcyjne związane z przetwarzaniem 

zgłoszeń pochodzących z różnych krajów mogą być zbyt wysokie dla 

                                                 
1  W studium zwrócono szczególną uwagę na mobilność wewnątrzunijną (tj. mobilność kandydatów na studia pochodzących z UE i 

przemieszczających się między państwami członkowskimi). 
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studentów i instytucji szkolnictwa wyższego / agencji ds. rekrutacji 

kandydatów na studia.  

 Dowody dotyczące tych kosztów transakcyjnych nadal mają jednak 

charakter jakościowy. Należy sporządzić zestawienie pochodzących ze wszystkich 

krajów Unii Europejskiej porównywalnych danych dotyczących wzorców mobilności 

osób rozpoczynających edukację w szkolnictwie wyższym. 

Zalecenia dotyczące polityki mające na celu skuteczniejszą współpracę w zakresie 

rekrutacji kandydatów na studia w całej Unii Europejskiej 

Istnieje znacznie więcej możliwości wymiany informacji na temat wymogów dotyczących 

rekrutacji kandydatów na studia w całej Europie. Środki mające na celu ułatwienie wymiany 

informacji i wspieranie krajowych agencji ds. rekrutacji kandydatów na studia w zakresie 

obsługi zgłoszeń mobilnych studentów zmniejszyłyby koszty transakcyjne oraz 

zwiększyłyby atrakcyjność europejskich systemów szkolnictwa wyższego wśród kandydatów 

będących cudzoziemcami. 

 

Propozycje te niekoniecznie oznaczają zwiększenie harmonizacji systemów rekrutacji, które 

to posunięcie byłoby sprzeczne z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE)2. 

 

Trzy możliwe kierunki działania Unii Europejskiej 

W studium zaproponowano trzy możliwe kierunki działania mające na celu zwiększenie 

równości i poprawę jakości w ramach systemów rekrutacji oraz promowanie mobilności. 

Dwa z zaproponowanych rozwiązań wymagałyby aktywnego podejścia ze strony instytucji 

Unii Europejskiej i podjęcia przez nie inicjatywy. 

 

 Wariant 1: Utrzymanie modelu podstawowego, zgodnie z którym studenci 

nadal znajdują informacje w kraju docelowym lub w kraju pochodzenia. Rozwiązanie 

to byłoby neutralne pod względem kosztów dla instytucji Unii Europejskiej, ale 

prowadziłoby do konieczności ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów 

transakcyjnych, zwłaszcza w przypadku składania przez studentów większej liczby 

zgłoszeń. 

 Wariant 2: Prowadzenie rejestru agencji ds. rekrutacji kandydatów na 

studia w celu wymiany najlepszych praktyk. Unia Europejska mogłaby ułatwić 

wymianę informacji dotyczących rekrutacji na studia dzięki utworzeniu 

europejskiego rejestru krajowych agencji ds. rekrutacji. Utworzenie europejskiego 

rejestru wymagałoby poniesienia minimalnych kosztów, a jednocześnie przyniosłoby 

wiele korzyści – wymiana informacji pomogłaby w promowaniu mobilności, poprawie 

jakości i zwiększaniu równości w ramach rekrutacji, jak również w 

powszechniejszym uznawaniu kwalifikacji. 

 Wariant 3: System obsługi zgłoszeń składanych w różnych szkołach 

wyższych we wszystkich państwach. Instytucje europejskie mogłyby opracować 

platformę, która obsługiwałaby krajowe agencje ds. rekrutacji kandydatów na studia 

oraz studentów mobilnych. 

 

                                                 
2  Art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
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Warianty 2 i 3 wiążą się z pewnymi kosztami utworzenia, ale przewidują zmniejszenie 

kosztów transakcyjnych związanych ze zgłoszeniami, ponoszonych przez studentów, 

administratorów i szkoły wyższe we wszystkich państwach członkowskich. 

 

W studium zaleca się rozważenie przez Parlament Europejski tych trzech możliwych 

kierunków działania oraz zbadanie ich wykonalności poprzez konsultacje 

z zainteresowanymi stronami. 

Zalecenia dla rządów krajowych państw członkowskich UE 

Ze względu na dużą różnorodność krajowych systemów rekrutacji na studia w studium nie 

przedstawiono sztywnego zestawu zaleceń dla rządów krajowych, lecz omówiono zestaw 

wariantów w zakresie polityki, które należy poddać krytycznej ocenie w odniesieniu do 

odpowiednich specyficznych cech poszczególnych krajów. Zalecenia dotyczą w 

szczególności trzech głównych wymiarów analizy. 

 

Jeśli chodzi o równość, w studium zaleca się, by państwa członkowskie: 

 

 opracowały, zgodnie z odpowiednimi narodowymi tradycjami, systemy rekrutacji 

kandydatów na studia, które zapewnią przyszłym kandydatom dostęp do jak 

największej ilości informacji; 

 w ramach procesu rekrutacji oceniały zdolność przyszłych studentów do pomyślnego 

ukończenia studiów, a nie ograniczały się wyłącznie do oceny spełnienia przez nich 

kryteriów przyjęcia; 

 dokonywały oceny stosowanych praktyk dotyczących osób uczących się w sposób 

nietradycyjny oraz rozważyły stosowanie takich środków, jak wprowadzenie (lub 

zwiększenie) możliwości uznawania w procesie rekrutacji doświadczenia nabytego. 

 

Jeśli chodzi o jakość, w studium zaleca się, by państwa członkowskie: 

 

 zachęcały szkoły wyższe do zatrudniania wystarczającej liczby wysoko 

wykwalifikowanego personelu w celu obsługi administracyjnej rekrutacji kandydatów 

na studia; 

 zachęcały podmioty odpowiedzialne za rekrutację do przyjęcia krytycznego podejścia 

do terminów składania zgłoszeń; 

 wzmocniły współpracę między szkołami wyższymi i szkołami średnimi w celu 

zapewnienia, by studenci dokonywali świadomych wyborów; 

 

Jeśli chodzi o mobilność, w studium zaleca się, by państwa członkowskie: 

 

 zobowiązały się do wymiany informacji na temat zgłoszeń oraz danych dotyczących 

przyjmowania kandydatów na studia w poszczególnych krajach pochodzenia 

kandydatów z wszystkich państw członkowskich UE; 

 usunęły bariery w zakresie mobilności studentów na każdym etapie szkolnictwa 

wyższego, w tym na etapie przyjęcia na pierwszy rok studiów w szkole wyższej.  

 


