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Trochę zapomniany, a przecież w pewnych kręgach kultowy serial produkcji BBC z 1986 roku 

A Very Peculiar Practice jest jednym z najlepszych obrazów przemian angielskiej akademii, ale 

i w ogóle społeczeństwa, zapoczątkowanych za rządów Margaret Thatcher. 
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Scenarzysta Andrew Davies, kierując się własny-
mi doświadczeniami jako wykładowcy na Warwick 
University – uczelni niegdyś kojarzonej z ideami
studenckiego radykalizmu, a już pod koniec lat 80.
ulubionym uniwersytecie Margaret Thatcher1 –
stworzył ponurą, lecz boleśnie prawdziwą satyrę
na zmieniającą się rzeczywistość czasów thatche-
ryzmu w Wielkiej Brytanii. Główny bohater roz-
poczyna pracę na fi kcyjnym (nomen omen) Low-
lands University w Anglii w szczytowym momencie
zachodzących przemian. Zostaje zatrudniony 
w uczelnianej przychodni lekarskiej, dzięki czemu
mamy okazję obserwować jednocześnie agresywną 
prywatyzację i neoliberalizację samej uczelni oraz
sektora służby zdrowia. Młody doktor Daker, pe-
łen zapału, ale nie do końca pewien, jak się zacho-
wać i odnaleźć w nowym środowisku pracy, zmaga 
się, z jednej strony, z rywalizującymi o władzę nad
przychodnią modelowym przedstawicielem tha-
tcheryzmu doktorem Buzzardem i superambitną 
doktor Rose Anne, którzy w przewrotny, cyniczny 
sposób wykorzystują idee feminizmu i gender poli-
tics do umocnienia własnej pozycji w pracy. Z dru-
giej strony, Daker – jak i reszta zespołu, którego ra-
cja bytu jest coraz bardziej zagrożona zachodzącymi
zmianami – boryka się z nowymi postanowieniami
dziekana i administratorów adaptujących uniwer-
sytet do nowej rzeczywistości, którzy prześcigają 
się w staraniach, aby na stałe połączyć badania 
naukowe z interesami prywatnymi i wojskowymi,
przyciągnąć jak najwięcej zagranicznych, korpora-
cyjnych inwestorów, a centrum medyczne najlepiej
zamienić w dobrze prosperującą fi rmę konsultingo-
wą. Zaangażowanie Dakera w rzeczywiste problemy 
studentów i kolegów po fachu spotyka się z pogardą 
albo kpiną; panują tu rezygnacja (ze stawiania opo-
ru zmianom), cynizm i oportunizm. Na poprawienie
posępnego nastroju pojawiają się elementy czysto
surrealistyczne, a wśród nich pisarz, który narzeka,
że ilekroć próbuje napisać fi kcyjną książkę o życiu
na uniwersytecie, to rzeczywistość zaskakuje go sy-
tuacjami tak absurdalnymi, iż sam nie byłby w stanie
wymyślić lepszych. 

1 Zob. np. http://www.filmquarterly.org/2011/12/a-very-peculiar-

practice/ (1.08.2015).

Oglądając Very Peculiar Practice dziś, niemal 30 lat
po stworzeniu serialu, nie sposób nie dostrzec po-
dobieństw pomiędzy teraźniejszą sytuacją a proce-
sami, które fi lm ten przedstawia. Niestety dziś zdają 
się one raczej straszne niż śmieszne (fi rst as tragedy,((
then as farce?). Po pięciu latach rządów Davida Ca-??
merona, niedawno wybranego na kolejną kadencję
– który zdaje się nie tylko spadkobiercą myśli Tha-
tcher, lecz nawet, jak to kiedyś określił komentator
BBC Robert Peston, „jest bardziej Thatcher niż
Thatcher”2 – stan akademii, ale i szerzej, sektora 
usług publicznych w Wielkiej Brytanii (z prywaty-
zacją służby zdrowia, the NHS, na czele), jest jesz-
cze bardziej opłakany. Jak opisuje to Ursula Huws
w eseju Crisis as Capitalist Opportunity3, w odnie-
sieniu do agresywnej prywatyzacji i outsourcin-
gu usług publicznych zachodzi proces tak zwanej
wtórnej akumulacji pierwotnej (secondary primitive((
accumulation), w której na pierwszy rzut idą usługi
publiczne takie jak służba zdrowia, obsługa świad-
czeń socjalnych i świadczeń dla bezrobotnych oraz
nauczanie wyższe. Proces ten ma oczywiście nega-
tywny wpływ na istnienie i funkcjonowanie proce-
dur demokratycznych, uczciwości i przejrzystości,
a także wpływa na pogarszanie się warunków pracy 
i zatrudnienia, o czym poniżej.

Niedawno przez Wielką Brytanię przeszła kolejna 
fala studenckich protestów i okupacji4. Studenci
uczelni takich jak University of the Arts London,
the London School of Economics i King’s College
London przeprowadzili kilkudniowe akcje. Prote-
stowali przeciwko „coraz bardziej neoliberalnemu,
niedemokratycznemu i restrykcyjnemu systemowi
edukacji”, a konkretnie, w przypadku Central Saint
Martins College of Arts and Design, przeciwko de-
cyzji o zredukowaniu niemal 600 miejsc na kursach

2 R. Peston, Is Cameron More Thatcher than Thatcher?, BBC, 

http://www.bbc.com/news/business-29449222 (1.08.2015).
3 U. Huws, Crisis as Capitalist Opportunity: New Accumulation 

through Public Service Commodification, University of 

Hertfordshire, http://vuh-la-risprt.herts.ac.uk/portal/en/

publications/crisis-as-capitalist-opportunity (1.08.2015).
4 J. Grove, Students Occupy Buildings at London Universities, 

THE, 26.03.2015, https://www.timeshighereducation.co.uk/

news/students-occupy-buildings-at-london-universities/2019350.

article (1.08.2015).
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podstawowych (foundation courses(( ), której efektems
byłoby prawdopodobne ograniczenie szans kandy-
datów bez formalnych kwalifi kacji i zmniejszenie
jakości edukacji artystycznej na uczelni5. Działa-
nia studentów są kontynuacją akcji z 2010 i 2011
roku, kiedy Londyn i inne miasta brytyjskie zalała 
fala studenckich demonstracji i protestów wymie-
rzonych przeciwko postępującej korporatyzacji
i neoliberalizacji szkolnictwa wyższego w Wielkiej
Brytanii (z wyjątkiem Szkocji, gdzie studia wyż-
sze pozostają bezpłatne), innymi słowy, przeciwko
nałożeniu modelu konsumenckiego na wyższe na-
uczanie w tym kraju.

Działania studentów, ale także wykładowców i in-
nych członków UCU – University College Union,
największego związku zawodowego zrzeszającego
nauczycieli i pracowników akademickich – były 
bezpośrednią reakcją na decyzje podjęte przez
nowo wybrany rząd koalicyjny konserwatystów 
i liberalnych demokratów z Davidem Cameronem
na czele, wynikające z Browne Report6. Raport
ten, będący jak dotychczas najbardziej radykalną 
próbą przemeblowania sektora, zawierał między 
innymi decyzję o podniesieniu górnej granicy wy-
sokości czesnego za jeden rok studiów licencja-
ckich do 9 tysięcy funtów, a także – dzięki czemu 
do demonstracji i protestów przyłączyła się znaczna 
liczba uczniów szkolnych, tak zwanych EMA kids7 – 
decyzję o całkowitym zniesieniu Education Mainte-
nance Allowance (EMA), czyli wsparcia dla uczniów 
z mniej uprzywilejowanym zapleczem socjalnym, 
mającego pomagać w ukończeniu edukacji śred-
niej w okresie poprzedzającym aplikację na studia. 
Jednak przede wszystkim wycofano fi nansowanie 

5 J. Grove, Students Occupy Art School Over Cuts Plan, THE, 

23.03.2015, https://www.timeshighereducation.co.uk/news/

students-occupy-art-school-over-cuts-plan/2019268.article

(1.08.2015).
6 The Browne Report: Higher Education Funding and Student

Finance, gov.uk, 12.10.2010, https://www.gov.uk/government/

publications/the-browne-report-higher-education-funding-and-

student-finance (1.08.2015).
7 D. Hayward, Adventures in the Sausage Factory: a Cursory 

Overview of UK University Struggles, November 2010 – July 

2011, Mute, 25.01.2012, http://www.metamute.org/editorial/

articles/adventures-sausage-factory-cursory-overview-uk-university-

struggles-november-2010-%E2%80%93-july-2011 (1.08.2015).

publiczne dla wszystkich oprócz „priorytetowych” 
przedmiotów (STEM), zapowiadające całkowitą re-
zygnację z fi nansowania nauczania sztuki i dziedzin 
humanistycznych z funduszy publicznych8. W skró-
cie: całkowita i neoliberalna zmiana paradygmatu 
w kierunku „wolnego” rynku wyższej edukacji.

Teraz, kilka lat po wejściu w życie tych zmian, szacuje 
się, że średnie roczne czesne wynosi ponad 8 tysięcy 
funtów, mimo że rząd, przyjmując ustawę edukacyj-
ną w grudniu 2010 roku, domniemywał, iż opłaty 
w wysokości 9 tysięcy funtów będą rzadkością. Wia-
domo też, że unieważnienie EMA praktycznie za-
mknęło drzwi do szkolnictwa wyższego wielu chęt-
nym z mniej uprzywilejowanych grup społecznych. 
I wiadomo też, że szkoły takie jak na przykład New 
College of Humanities, nowy „elitarny” i prywatny 
uniwersytet, już we wrześniu 2012 roku zaczęły ofe-
rować kursy kosztujące 18 tysięcy funtów rocznie9.

W UK panuje ogólne przekonanie, że system szkol-
nictwa wyższego – a zwłaszcza jego część obejmują-
ca nauki humanistyczne i wykształcenie artystycz-
ne – został poważnie zaatakowany, chociaż trudno 
znaleźć w sobie nostalgię za systemem w formie, 
w jakiej istniał dotychczas. Uniwersytet zawsze był 
oparty na zasadach wyłączności i dyscypliny, a jego 
podstawową racją bytu – obok pielęgnacji krytycz-
nego, niezależnego myślenia – było też szkolenie 
i reprodukcja pracowników i wiedzy w celu akumu-
lacji kapitału. Niemniej jednak zaniepokojenie musi 
budzić fakt, że postępująca prywatyzacja i ograni-
czanie dla osób z niższych warstw społecznych do-
stępu do szkolnictwa wyższego weszły w nową fazę..

Jednocześnie z podniesieniem maksymalnej opła-
ty za czesne w 2010 roku koalicja konserwatystów 

8 Analiza głównych założeń Raportu Browne’a: J. Morgan, Take
Off the Cap So Students and Market System Can Shape UK 
Higher Education, Browne Recommends, THE, 12.10.2010, 

https://www.timeshighereducation.co.uk/news/take-off-the-cap-

so-students-and-market-system-can-shape-uk-higher-education-

browne-recommends/413806.article (1.08.2015).
9 H. Warrell, UK Private University Trains Guests at ‘Dinner of 

Life’, Financial Times, 12.06.2015, http://www.ft.com/cms/

s/0/28e10312-1102-11e5-8413-00144feabdc0.

html#axzz3hAozCKJN (1.08.2015).
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i liberałów przyjęła ustawę, która zakończyła udzie-
lanie tak zwanych grantów blokowych (blockgrants(( ),s
dotychczas dostarczających funduszy na nauczanie
w humanistyce i naukach społecznych. Zmuszając
uniwersytety do polegania na czesnym, a nie na dota-
cjach państwowych jako źródle dochodów, postawio-
no je w sytuacji, w której muszą ze sobą konkurować,
aby przyciągnąć jak największą liczbę studentów 
płacących maksymalną wysokość czesnego. Tylko
w ten sposób uczelnie mogą przetrwać w powstałym
na nowo rynku wyższej edukacji. Studentki i studen-
ci wyposażeni w pożyczki studenckie przez państwo
stają się konsumentkami i konsumentami wybiera-
jącymi produkt – wyższą edukację, dyplom. Pomija-
jąc już ogólniejszą, fi lozofi czną debatę nad tym, czy 
wyższą edukacja powinna być dobrem publicznym
oddalonym od mechanizmów rynkowych ze wszyst-
kimi ich zagrożeniami, oraz kwestię szeroko pojętej
autonomii akademii, ta nowa strategia urynkowienia 
niesie za sobą wiele innych problemów i niebezpiecz-
nych konsekwencji.

Po pierwsze, co oczywiste dla większości obserwa-
torów, odejście od systemu tak zwanych grantów 
blokowych i usunięcie limitów naboru może pro-
wadzić do dalszego rozwarstwienia między uczel-
niami (w tym do pojawienia się przepaści pomiędzy 
uczelniami naukowo-dydaktycznymi a tymi nasta-
wionymi wyłącznie na nauczanie), do sporych cięć
w budżetach wszystkich z wyjątkiem kilku najlep-
szych uniwersytetów oraz zagrożenia bankructwem
wielu uczelni w najbliższych latach.

Po drugie, zmiana systemu fi nansowania z dotacji
rządowych na fi nansowanie przez podwyższone
czesne szerzej otwiera drzwi do rynku edukacji no-
wym, prywatnym uczelniom. Przed jesienią 2012
roku prywatne uczelnie i inni „prywatni dostawcy”
szkolnictwa wyższego nie byli w stanie uzyskać do-
stępu do funduszy państwowych na nauczanie stu-
dentów (gdyż traktowani byli jak fi rmy, a nie szkoły).
Było tak dlatego, że tylko uczelnie publiczne otrzy-
mywały dotację w formie blockgrants na nauczanie,
podczas gdy instytucje prywatne nie kwalifi kowały 
się do takiego wsparcia fi nansowego. Jednak obecnie
studentki i studenci mogą wydawać otrzymane od

rządu pożyczki na naukę w instytucjach prywatnych.
W połączeniu ze wzrostem opłat za naukę stwarza 
to sytuację, w której prywatne uczelnie i fi rmy mogą 
skutecznie konkurować z uczelniami publicznymi.
Aby się upewnić, że będzie to możliwe, ówczesny mi-
nister szkolnictwa David Willetts zmienił przepisy 
tak, aby prywatne korporacje szkolnictwa wyższego
nie musiały płacić podatku VAT od opłat za studia.

W kilka lat po wprowadzonych zmianach wiadomo
już też, że rząd pomylił się w swoich szacunkach co do
liczby studentów zaciągających pożyczki i co do stop-
nia, do którego absolwenci pożyczki te spłacają – co
w przyszłości może oznaczać również możliwość
pełnego sprywatyzowania systemu udzielania po-
życzek. Studenckie umowy dotyczące pożyczek 
zawierają klauzulę, która mówi, że pożyczki mogą 
zostać przeniesione spod odpowiedzialności rządu
w ręce innych dostawców. Ze względu na spodzie-
wany wzrost kosztów kredytów studenckich wzglę-
dem początkowych prognoz rządowych jest bardzo
możliwe, że w najbliższej przyszłości kredyty będą 
sprzedawane prywatnym bankom lub inwestorom
w celu obniżenia kosztów rządowych, tym samym
będą replikować system zadłużenia studenckiego,
jaki istnieje – i znajduje się obecnie w stanie ogrom-
nego kryzysu10 – w Stanach Zjednoczonych. 

Komercjalizacja publicznych instytucji nauczania 
sprawia, że zaczynają być one prowadzone według
korporacyjnych zasad zarządzania, co już teraz do-
tyczy zarówno zasobów ludzkich – badaczy i wykła-
dowców – ale i innego personelu (pomocniczego)
pracującego na uczelni; „produktu”, czyli samego na-
uczania oraz prowadzenia badań publikacji akademi-
ckich, a także zasobów stałych, takich jak przestrzeń
w obrębie kampusu czy sal wykładowych. Najpierw 
odczuł to personel pomocniczy: coraz bardziej roz-
powszechniona jest praktyka zastępowania sprząta-
czek, kucharek czy osób pracujących w stołówkach
uniwersyteckich oraz ochroniarzy dotychczas za-

10 Ch. Denhart, How The $1.2 Trillion College Debt Crisis Is 
Crippling Students, Parents and the Economy, Forbes, 

7.05.2013, http://www.forbes.com/sites/

specialfeatures/2013/08/07/how-the-college-debt-is-crippling-

students-parents-and-the-economy/ (1.08.2015).
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trudnionych na uniwersytecie na stałych kontraktach
przez pracowników „dostarczanych” przez fi rmy ze-
wnętrzne. Uczelniana przestrzeń ma przynosić jak 
największe dochody – w miejsce kantyn czy stołówek 
coraz częściej pojawiają się sieciówki Costa Coff ee
czy Starbucks. Na skutek wprowadzania nowych
zasad zarządzania przestrzenią i wewnętrznej księ-
gowości wydziały, które nie dysponują na przykład
odpowiedniej wielkości salą wykładową, muszą takie
sale wynajmować w ramach wydatków z własnego
budżetu od wydziałów mających takie sale. Praca ba-
dawcza poddawana jest coraz bardziej restrykcyjnym
próbom kwantyfi kacji wyników przez stosowanie ta-
kich mechanizmów jak REF – Research Excellence
Framework11, wcześniej (a zmiana nazewnictwa i w 
tym wypadku jest znamienna) Research Assesment 
Excercise – który ocenia dorobek badawczy przez ar-e
bitralny system oceny opublikowanych badań wedle
punktowanych publikacji. Ocena nauczania opiera się
tymczasem w dużej mierze na odczuciach studentów 
– konsumentów? – przez National Student Survey,
czyli ogólnokrajowe badanie opinii studenckiej. Ele-
ment ludzki, czyli wykładowcy na stałych posadach
sukcesywnie tracą przewagę liczebną względem
przeróżnych menedżerów i administratorów12ww . Licz-
ba junior academics, czyli adiunktów – zajmujących 
najniższy szczebel w hierarchii – również się zmniej-
sza. Dzieje się tak dlatego, że są oni sukcesywnie za-
stępowani przez pracowników na czasowych, często
godzinowych umowach o pracę13 (mechanizm nie-
stety tak dobrze znany z innych prywatyzowanych 

11 P. Jump, Can the Research Excellence Framework Run on
Metrics?, THE, 18.06.2015, https://www.timeshighereducation.

co.uk/can-the-research-excellence-framework-ref-run-on-metrics;

D. Sayer, Five Reasons Why the REF Is Not Fit For Purpose, 

theguardian.com, 15.12.2014, http://www.theguardian.com/

higher-education-network/2014/dec/15/research-excellence-

framework-five-reasons-not-fit-for-purpose; One Scholar’s
Crusade Against the REF, THE, 11.12.2014, https://www.

timeshighereducation.co.uk/features/one-scholars-crusade-

against-the-ref/2017405.article (1.08.2015).
12 L. Taylor, Laurie Taylor on Academics v Administrators, THE, 

28.05.2015, https://www.timeshighereducation.co.uk/content/

laurie-taylor-on-academics-v-administrators (1.08.2015).
13 „46% of universities and 60% of colleges use zero hours 

contracts to deliver teaching. 68% of research staff in higher 

education are on fixed term contracts, with many more

dependent on short-term funding for continued employment”;

Stamp Out Casual Contracts, UCU, http://www.ucu.org.uk/

index.cfm?articleid=3532 (27.07.2015).

sektorów gospodarki). Niektóre uczelnie – jak na 
przykład Warwick – polegają już tylko na naukow-
cach z outsourcingu zatrudnionych na śmieciowych, 
godzinowych umowach poza uniwersytetem. Zmiany 
te dotyczą na razie głównie kierunków humanistycz-
nych, takich jak socjologia, fi lozofi a, polityka i studia 
międzynarodowe, ale i matematyka, chemia czy no-
wożytne języki obce. Ponieważ wykładowcy nie będą 
zatrudniani bezpośrednio przez uniwersytet, stracą 
możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych, 
nie będą objęci krajowym programem negocjacji płac 
oraz nie będą w stanie uczestniczyć w ogólnokrajo-
wych strajkach, takich jak na przykład marking boy-
cott ogłoszony przez UCUt 14.

Nauczanie studentów pierwszego i drugiego roku 
często zostaje pozostawione doktorantom. Ci oczy-
wiście chętnie prowadzą zajęcia, z pewnością także 
z chęci zdobycia doświadczenia czy pogłębiania wie-
dzy w zakresie tematu własnych badań. Jednak, co 
niestety znam z autopsji, niektórzy zgadzają się pro-
wadzić jakiekolwiek kursy z braku innego zatrudnie-
nia czy pod presją swoich promotorów, którzy wolą 
skupiać się na uczeniu magistrantów, a nie licencjan-
tów. Na niektórych uczelniach doktoranci uczący 
przez trzy lata z rzędu nie mają przedłużanych kon-
traktów zatrudnienia (bo wtedy uniwersytet byłby 
zobowiązany zatrudnić ich na stałe), a możliwość 
prowadzenia zajęć dla młodszych kolegów zostaje 
„sprzedana” kolejnej grupie doktorantów jako nie-
zbędna i „wspaniała możliwość” training on the job – 
przyuczenia do zawodu wykładowcy w trakcie trwa-
nia i tak już okrojonego do maksymalnie trzech (w 
wypadku stypendystów) lub czterech lat doktoratu. 
Pomijając złożone zjawisko prekaryzacji pracowni-
ków znajdujących się niżej w hierarchii akademickiej 
i kwestie adekwatnej płacy (a często jej braku (!), 
czyli bezpłatnej pracy doktorantów i junior acade-
mics) oraz zaplecza socjalnego ( jak np. prawo do ur-s
lopu macierzyńskiego), zjawisko to oczywiście niesie 
też ze sobą negatywne skutki dla klienta – studenta? 

14 ben_towse, Warwick Uni to Outsource Hourly Paid Academics 
to Subsidiary, Fighting Against Casualisation in Education,

3.04.2015, https://faceducation.wordpress.com/2015/04/03/

warwick-uni-to-outsource-hourly-paid-academics-to-subsidiary/ 

(27.07.2015)
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– zadłużającego się w celu odbycia studiów. Zajęcia 
prowadzone są przez osoby często dopiero rozpo-
czynające pracę akademicką, pozbawione doświad-
czenia czy wsparcia wyższej kadry uniwersyteckiej. 
Co gorsza, taki system „outsourcingu” w przypadku 
prowadzenia zajęć przez doktorantów oznacza, że 
kadra zmienia się co semestr, nie zapewniając moż-
liwości rozwoju wynikającego z ciągłości w naucza-
niu ani studentom, ani wykładowcom prowadzącym 
wykłady i ćwiczenia. Równolegle do zmniejszających 
się płac dla pracowników niższego szczebla pensje 
rektorskie rosną w szybkim tempie – niemal o 60 
procent w ciągu ostatnich dwóch dekad, ze średnią 
rzędu 260 tysięcy funtów w latach 2013–201415.

W obliczu powyżej pobieżnie wytłumaczonych
zmian w systemie fi nansowania wyższej edukacji
warto tutaj dodać, że system uniwersytecki w zbyt
dużej mierze polega na dochodach z czesnego opła-
canego przez studentów międzynarodowych, któ-
rego wysokość jest o wiele wyższa niż czesnego stu-
dentów z Wielkiej Brytanii czy z Unii Europejskiej.  
Szkolnictwo wyższe zaś jest uważane za kluczowy 
element strategii eksportowej w Wielkiej Brytanii.
Szacuje się, że studenci spoza obszaru EEA wno-
szą około 3,2 miliarda funtów rocznie, czyli blisko
13 procent całego dochodu ogółu uczelni, który 
w latach 2013–2014 wyniósł około 26,5 miliarda 
funtów16. Rząd, a dokładnie sekretarz stanu Teresa 
May potwierdziła to w skierowanej do ministrów 
notatce (niedawno wyciekła do mediów), gdzie za-
leca, aby uniwersytety wykształciły inne, zrówno-
ważone modele fi nansowania, które nie będą opie-
rać się aż tak na studentach z zagranicy17. 

15 J. Henry, ‘Eye-Watering’ Salary Rises For University Chiefs
Cannot Be Justified, Says Report, theguardian, 15.03.2015, 

http://www.theguardian.com/education/2015/mar/15/rises-for-

university-chiefs-cannot-be-justified; S. Coughlan, University 
bosses earning £260,000, BBC, http://www.bbc.com/news/

education-31715020 (1.08.2015).
16 Ch. Cook, Home Secretary Proposes Tougher Rules For 

Student Visasi, BBC, http://www.bbc.com/news/

uk-politics-33561040 (1.08.2015).
17 Why Are International Students So Important to Our 

Universities? Sir Keith Burnett Responds to Home Secretary
Theresa May’s Letter About University Funding, THE,

17.07.2015, https://www.timeshighereducation.co.uk/blog/why-

are-international-students-so-important-our-universities (1.08.2015). 

Jednocześnie studenci ci są traktowani z – najdeli-
katniej to ujmując – absolutną pogardą przez rząd
i podległą mu United Kingdom Border Agency;
nałożone są na nich – pomijając już rasistowskie
podejście czy pomówienia – drakońskie zasady 
i wymagania. Od wprowadzenia nowych wiz typu
tier 4 studenci międzynarodowi (international 
students) są zobowiązani udowodnić, że posiadają 
potwierdzone miejsce studiów w instytucji eduka-
cyjnej z odpowiednim statusem sponsora wizy; że
spełniają wymóg odpowiedniej znajomości języka 
angielskiego; że mają wystarczająco dużo pieniędzy 
na koncie bankowym na pokrycie całego pierwsze-
go roku czesnego i kosztów utrzymania (na pełne
28 dni przed wystąpieniem o wizę), oraz muszą 
przedstawić swoje dane biometryczne, co oznacza,
że UKBA posiada zapis ich odcisków palców. Do-
datkowe obostrzenia wywołały opóźnienia w czasie
wydawania wiz dla studentów rozpoczynających
naukę, co w praktyce oznacza, że wiele studentek 
i studentów nie może przyjechać do kraju na rozpo-
częcie roku akademickiego. Co więcej, wielu studen-
tów nie jest w stanie pozostać w kraju już po zakoń-
czeniu studiów – ich wizy często kończą się przed
ofi cjalnym przyznaniem ocen czy nawet wystawie-
niem dyplomów. Dodatkowo zmiany wprowadzone
w regułach przyznawania wiz typu tier 1, które gwa-
rantowały studentom na wizie tier 4 możliwość po-
zostania i pracy w Wielkiej Brytanii do dwóch lat po
ukończeniu studiów (a tym samym możliwości od-
zyskania części kosztów zainwestowanych w same
studia i utrzymanie podczas ich trwania)18, powo-
dują, że większość musi opuścić kraj natychmiast
po zakończeniu studiów bez możliwości kontynu-
owania nauki, co jest wyrazem braku poważania 
i szacunku dla ich talentu, umiejętności czy wkładu
na rzecz społeczeństwa i nauki w Wielkiej Brytanii.
To wszystko dlatego, że nakładane na absolwentów 
wymogi fi nansowe są po prostu nie do spełnienia19.

18 Tier 1 Post Study Work Visa To Be abolished, Immigration

Matters, 15.01.2011, http://www.immigrationmatters.co.uk/tier-

1-post-study-work-visa-to-be-abolished. html (1.08.2015).
19 A. Trettel, I don’t Feel Welcome In This Country As a Foreign

PhD Student, theguardian.com, 24.07.2015, http://www.

theguardian.com/higher-education-network/2015/

jul/24/i-dont-feel-welcome-in-this-country-as-a-foreign-phd-student 

(1.08.2015).
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Już teraz, trzy lata po wprowadzeniu zmian, rząd 
sugeruje kolejne obostrzenia systemu wizowego dla 
studentów non-EEA, wpisując się świetnie w ogólnie 
panujący w polityce i części mediów antyimigracyj-
ny klimat ciągłej nagonki na obcokrajowców, wyra-
żający się obawami przed szerzącym się zjawiskiem
oszustw wizowych czy visa fraud20dd .

O ile spełnienie obowiązków w celu uzyskania wizy 
jest przestrzegane bardzo uważnie, o tyle wydaje się 
– być może po niemal dekadzie w brytyjskiej akade-
mii stałam się cyniczna – że studenci międzynaro-
dowi są aż tak niezbędni do przetrwania uniwersy-
tetu, iż na wymóg płynnej znajomości mówionego
i pisanego angielskiego, a także słuchania ze zrozu-
mieniem przymykane jest oko. Wiele razy zdarzyło 
mi się mieć do czynienia ze studentami lub student-
kami spoza EEA, którzy są obecni na wykładach, na 
seminariach raczej milczą, a w połowie semestru 
pojawiają się na dyżurze z jakimś konkretnym prob-
lemem i okazuje się, że ledwo mnie rozumieją lub 
ich angielski jest tak słaby, iż nie są w stanie sensow-
nie przedstawić mi swojego pytania czy wątpliwo-
ści. Oczywiście niektórzy studenci są nieśmiali, nie 
lubią się wypowiadać na zajęciach przez tremę lub 
z powodu różnic kulturowych. Trudno jednak wy-
zbyć się poczucia, że są oni przyjmowani na studia 
trochę na wyrost, a jednocześnie w cyniczny sposób 
wykorzystywani (wysokość opłat, które uiszczają) 
przez instytucje zapewniające im jedynie szczątko-
wą pomoc językową z pełną świadomością, że po 
wydaniu im dyplomu zostaną oni zmuszeni do po-
wrotu do domu.

Uniwersytetowi zależy na utrzymaniu studentów 
z „reszty świata”. W katedrze mediów na jednym 
z londyńskich uniwersytetów, gdzie prowadziłam 
zajęcia, w grupie składającej się wyłącznie ze stu-
dentów międzynarodowych średnia ocen z końco-
wego egzaminu wypadła dość słabo. Zarządzający 
wydziałem ogłosił, że wszystkie prace „wymagają 

20 A. Travis, Work Restrictions On Foreign Students Extended in 
‘Visa Fraud Crackdown’, theguardian.com, 13.07.2015, http://

www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/13/work-restrictions-

foreign-students-visa-fraud-crackdown (1.08.2015).

ponownego sprawdzenia”, po czym – nie będąc wy-
kładowcą – zrobił to sam, dodając do każdej oceny 
10 punktów procentowych i w ten sposób upewnia-
jąc się, iż żaden ze studentów nie obleje egzaminu.

Trudności fi nansowe świata akademickiego, szyb-
ko i drastycznie pogarszające się warunki pracy na 
wszystkich szczeblach edukacji z wyjątkiem naj-
wyższego, drakońska (a przez wielu uważana za po 
prostu rasistowską) polityka wizowa wobec studen-
tów oraz pracowników naukowych21, problemy stu-
dentów post- i doktoranckich, a także emocjonalny 
i często fi zyczny koszt poświęcenia się pracy nauko-
wej wbrew pokutującym mitom o ciepłej posadce 
na akademii22 to tylko część problemów, z którymi 
zmagają się dziś pracownicy naukowi. Kwestie do-
stępu, równego traktowania i wynagrodzenia dla 
pracowników naukowych różnej płci czy rasy oraz 
generalnie nierówności w kompozycji klasowej 
pracowników naukowych; sposób, w jaki funkcjo-
nuje – poza kontrolą uniwersytetów, które prze-
cież na nim polegają! – świat publikacji naukowych 
czasopism i książek; system recenzji akademickich 
czy wpływ nowych technologii (np. MOOCS) na 
funkcjonowanie nauczania w Wielkiej Brytanii, ale 
i poza granicami kraju (uczelnie „na licencji” np. na 
Dalekim Wschodzie) – to szereg problemów czy wy-
zwań dotyczących zarówno nauk humanistycznych, 
jak i sektora STEM, który należy nieustannie i bez-
względnie krytykować, ale i poddawać pod dyskusję 
i kwestionować.              |

21 Zob. np.: Non-EU scholars struggling with the UK’s visa 
Policy, THE, 2.01.2014, https://www.timeshighereducation.co.

uk/features/non-eu-scholars-struggling-with-the-uks-visa-

policy/2010106.article, P. Jump, Visa refusal for China expert 
Miwa Hirono is ‘pure madness’, THE, 19.03.2015, https://www.

timeshighereducation.co.uk/news/visa-refusal-for-china-expert-

miwa-hirono-is-pure-madness/2019182.article?MsgId=199387 

(1.08.2015). 
22 R. Gill, Breaking the silence: The hidden injuries of neo-liberal

academia, [w:] R. Flood, R. Gill (red.), Secrecy and Silence in 
the Research Process: Feminist Reflections, London 2009, 

http://platform-hnu.nl/wp-content/uploads/2015/05/gill-breaking-

the-silence-2.pdf (1.08.2015).
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