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Nauki społeczne i humanistyczne (nSH) zarówno w Polsce, jak i na świecie, 
charakteryzuje od jakiegoś czasu intrygujący paradoks: z jednej strony są 
to dziedziny wiedzy traktowane przez członków społeczeństwa jako mało 
poważne i mniej poważane (w porównaniu do nauk ścisłych, technicznych 
czy inżynierskich), a z drugiej — wciąż najpopularniejsze wśród osób wy-
bierających kierunki studiów. Z jednej strony niezmiennie od wielu lat po-
kutuje przekonanie, że nSH są odklejone od rzeczywistości i niepraktyczne, 
a z drugiej — trudno znaleźć międzynarodową korporację, której kapitał 
ludzki nie składałby się w znaczącej części z pracowników posiadających 
wykształcenie humanistyczne. Z jednej strony nSH postrzegane są jako 
„kuźnia bezrobotnych”, a z drugiej — twarde dane systemu eLa (śledzącego 
Ekonomiczne Losy Absolwentów) pokazują, że absolwenci nSH radzą sobie 
na rynku pracy lepiej niż np. absolwenci nauk przyrodniczych. Skąd ten 
paradoks i jak go rozumieć?

Dla rozwoju nauki strategiczne znaczenie ma jej postrzeganie przez 
społeczeństwo, gdyż to właśnie jej społeczny wizerunek decyduje o wy-
borze ścieżki kariery przez najzdolniejszych absolwentów szkół średnich 
i wyższych. Jest to szczególnie uderzające w odniesieniu do nSH, które 
postrzegane są jako niepraktyczne, niemające związku z rzeczywistością, 
uprawiane w zamkniętym gronie naukowców, bez wpływu na życie spo-
łeczne i nierokujące sukcesu zawodowego. Wciąż obowiązuje stereotyp, że 
studia z zakresu nSH są łatwe i niewymagające, a w konsekwencji nieprzy-
noszące wymiernych korzyści w postaci dobrze płatnej pracy czy perspek-
tyw rozwoju zawodowego. Nie bez znaczenia jest również to, że większość 
tych kierunków to studia niezawodowe. Nie ma przecież takiego zawodu jak 
politolog, socjolog czy kulturoznawca. Nie ukrywajmy też, że są to studia 
masowe. A połączenie braku wymagań, braku zawodu i braku elitarności 
to prosta droga do utrwalenia negatywnego obrazu nSH w społeczeństwie.

Odpowiedzią na ten krzywdzący dla nauki i społeczeństwa wizerunek 
nSH jest projekt „Humanistyka ma przyszłość”, realizowany przez Aka-
demię Ignatianum w Krakowie w ramach programu diaLoG Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokanałowa kampania promująca nSH 
jako źródło społecznej kreatywności i innowacyjności, nauk stawiających 
zasadnicze pytania innym naukom i samej rzeczywistości, ma szansę 
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zmienić społeczny odbiór humanistyki w Polsce i zachęcić młodych ludzi 
do wchodzenia na tę ścieżkę kariery. Obecnie kierunki studiów z zakresu 
nSH to nie tylko studia teoretyczne. Coraz częściej to studia praktyczne, 
nastawione na współpracę z biznesem i powiązane z nowymi technologia-
mi. Konieczność zmiany postrzegania humanistów jest bardzo ważna nie 
tylko dla nich samych, lecz dla całego szkolnictwa wyższego oraz rynku 
pracy, który bez absolwentów nSH stanie się wybrakowany, zdominowany 
przez inżynierów i techników. 

Podstawowym warunkiem rozwoju nSH jest stały dopływ najzdolniej-
szych absolwentów szkół średnich do instytucji prowadzących badania 
i kształcenie w tych dyscyplinach. Będzie on możliwy tylko wtedy, gdy 
nSH będą postrzegane jako niezbędny składnik rozwoju innych nauk, ale 
też zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Taka zmiana 
wizerunku nSH w Polsce jest możliwa tylko dzięki trwałej współpracy mię-
dzy podmiotami działającymi w obszarze nauki, edukacji, społeczeń stwa 
i gospodarki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że to właśnie szkoły 
i uczelnie, a dzisiaj także media, odgrywają najważniejszą rolę w kształ-
towaniu i upowszechnianiu kanonu kulturowego i społecznych wartości. 
Nabywając wiedzę o praktycznym, kreatywnym i innowacyjnym charakterze 
nSH, ale też atrakcyjnych ścieżkach kariery samych humanistów, dzienni-
karze czy nauczyciele sami staną się mecenasami humanistyki, budując 
jej nowy, atrakcyjny wizerunek społeczny.

W większości rozwiniętych krajów Zachodu nSH są traktowane za-
równo przez pracodawców, jak i rządzących jako koło zamachowe rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Humaniści są prezesami-wizjonerami wielkich 
firm i społecznymi innowatorami. Warunkiem odgrywania przez polską 
humanistykę takiej samej roli w społeczeństwie jest zmiana społecznego 
odbioru nSH i budowa ich wizerunku jako przestrzeni kreatywności i in-
nowacji, na pierwszy rzut oka dalekich od rzeczywistości, ale o konse-
kwencjach społecznie użytecznych. Jedną z najskuteczniejszych metod 
wypracowania tego pozytywnego wizerunku jest oparcie przekazu na tzw. 
human stories, czyli opowieściach o ludziach, dla których wykształcenie 
humanistyczne i doświadczenie z nSH było jednym z kamieni milowych 
nie tylko ich kariery zawodowej, ale całego życia.
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Jako absolwent dwóch kierunków: humanistycznego i społecznego, 

sam wielokrotnie byłem pytany przez bliższych i dalszych znajomych o to, 
„co ty właściwie będziesz po tym robił?”. Od razu zaznaczę, że to jedno 
z ważniejszych pytań, jakie może sobie postawić młody człowiek na progu 
przełomowych decyzji życiowych (a za taką uznaję wybór kierunku studiów). 
Nie ma jednak na to pytanie — podobnie jak na wiele innych ważnych 
pytań — szybkiej, prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Tej odpowiedzi 
szukałem właśnie na studiach. To one pomogły mi znaleźć pomysł „na 
siebie”, pokazały różne możliwości, podkreśliły rolę zadawania pytań i po-
siadania wątpliwości. Ale poza tymi istotnymi walorami egzystencjalnymi, 
studia z zakresu nSH były jedną z najlepszych szkół umiejętności, które 
są dziś najbardziej poszukiwane na rynku pracy. To umiejętność uczenia 
się, krytycznego myślenia i rozumienia coraz bardziej złożonego świata.

Nieużyteczność czy bezproduktywność to stereotypy, w które wciąż 
obrasta humanistyka, a najlepszym narzędziem ich obalania jest wiedza. 
Wiedza o praktyczności humanistyki, o ludziach, którym takie wykształ-
cenie pozwoliło osiągnąć sukces, i o wynalazkach humanistycznych, które 
kształtują i zmieniają nasz świat. Za skuteczną platformę rozprzestrzeniania 
tej wiedzy uznaliśmy, jako osoby związane z projektem „Humanistyka ma 
przyszłość”, prasę, radio i telewizję. W publikacjach prasowych skupiliśmy 
się na tworzeniu tekstów „odbrązowiających” nSH, pokazujących tę dzie-
dzinę nauki, wiedzy i doświadczenia jako nowoczesną, atrakcyjną i przy-
stępną. W audycjach radiowych staraliśmy się pokazać, że humanistyka 
jest nie tylko skarbcem, w którym przechowuje się kanon i dziedzictwo 
kultury, lecz że staje się dziś coraz częściej „skrzynką z narzędziami”, przy 
których użyciu to dziedzictwo nieustannie tworzymy.

W stworzonych przez nas dodatkach prasowych, podobnie jak w zre-
alizowanych programach telewizyjnych, najważniejszą rolę odgrywają 
bohaterowie: osoby z wykształceniem humanistycznym i społecznym, 
z Polski i ze świata, które — jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi — swoją 
biografią składają świadectwo. Bohaterowie human stories mówią o elastycz-
ności, kreatywności, zaradności czy — nie zapominajmy — o pasji. Nie 
ukrywają, że kierunki z zakresu nSH są najmniej „zawodowe” ze wszyst-
kich. Zresztą sam rynek pracy przestaje być „zawodowy”, przekształca 
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się w konglomerat powiązanych obszarów wiedzy i działania, preferując 
osoby myślące samodzielnie i krytycznie oraz umiejące swoje myśli jasno 
sformułować. NSH pasują jak ulał. To kierunki najbardziej wszechstronne, 
gdy idzie o umiejętności nabywane podczas studiów. I nie chodzi tu wy-
łącznie o umiejętności przydatne na rynku pracy, ale również — żeby nie 
powiedzieć przede wszystkim — w życiu codziennym. Zwykliśmy bowiem 
zapominać, że studia to także szkoła życia.

Umiejętności nabywane podczas studiów z zakresu nSH mają zasto-
sowanie praktyczne i mogą się przyczynić zarówno do naszego rozwoju 
osobistego oraz zawodowego, jak i społeczno-gospodarczego. W branżach 
kreatywnych i analitycznych, wręcz skrojonych pod absolwentów NSH, 
trudno przecenić tzw. myślenie outside the box, bez którego nie zrobiłoby dziś 
kariery pojęcie innowacji. Oto, co mogą dać nSH współczesnemu światu: 
wartość nowych perspektyw i nieszablonowe narzędzia rozwiązywania 
problemów. Przy tym największym wyzwaniem, przed którym stoi obec-
nie humanistyka, jest właśnie otwarcie się na świat, wyjście z tzw. strefy 
komfortu. Globalizacja, życie w Sieci, oddech Sztucznej Inteligencji — to 
wagony pociągu, który jej odjeżdża. Niektórzy powiedzą: to dobrze, nie 
warto go gonić. Ale może warto wsiąść do lokomotywy i mieć kontrolę nad 
tym, dokąd pociąg zmierza i co podróżny zobaczy po drodze? 

Nie tylko nSH doświadczają obecnie paradoksu, doświadcza go cały 
świat. Paradoks naszych czasów polega na tym, że żyje się dziś jedno-
cześnie i łatwiej, i trudniej. Łatwiej, bo jesteśmy mobilni, żyjemy coraz 
intensywniej, mamy niewiele ograniczeń i mnóstwo przyjaciół. Trudniej — 
z tych samych powodów. Brak kotwic, które trzymałyby naszą tożsamość, 
podejrzliwość wobec mądrości poprzednich pokoleń, prymat technologii 
połączony z ulotnością relacji międzyludzkich: to cechy odczarowanego 
świata. Stara się je zrozumieć humanistyka, sama przyczyniająca się do 
tego odczarowania, a jednocześnie — paradoksalnie — mogąca ten świat 
ponownie zaczarować.

Oddawany do Państwa rąk raport Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce: 
analiza systemu, dobre praktyki, model promocji nie chce niczego zaczarowywać 
ani zaklinać rzeczywistości. Wręcz przeciwnie: opierając się na twardych 
danych, chce przyczynić się do upowszechnienia wiedzy na temat stanu 
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i kondycji nSH w Polsce oraz pozytywnego kształtowania wizerunku tych 
nauk i kierunków studiów. W pierwszej części zostały przedstawione wy-
niki analizy systemu nSH w Polsce, zarówno pod kątem organizacji tych 
nauk, oferowanych ścieżek kariery absolwentów, opinii młodzieży na temat 
kierunków studiów, jak i samego wizerunku nSH w mediach. Zaprezento-
wano również wybrane, najciekawsze praktyki w obszarze promocji nSH, 
z których mogą korzystać m.in. biura promocji uczelni, twórcy polityki 
naukowej, naukowcy, dziennikarze czy dyrektorzy szkół. W drugiej części 
zaproponowaliśmy model promocji, traktujący nSH jak wartość, którą moż-
na i warto komunikować otoczeniu zgodnie z założeniami strategicznego 
zarządzania marką.      

Celem projektu „Humanistyka ma przyszłość” jest przede wszystkim 
zachęta do zmiany. Do zmiany spojrzenia na nauki, które — wbrew po-
wszechnemu mniemaniu — zmianą się żywią, od niej zaczynają i na niej 
kończą. To idealny grunt pod kompatybilność ze światem, który ciągle 
przyspiesza i któremu trzeba dotrzymać kroku. Alternatywą jest zamknięcie 
nSH w „wieży z kości słoniowej” — coraz wyższej i tęższej. Warunkiem 
wstępnym dialogu ze światem jest jednak zwrócenie się w jego stronę, 
otwarcie się na świat, przedstawienie — nie bójmy się tego słowa — oferty, 
która będzie dla świata atrakcyjna i zrozumiała. Możliwe, że świat wtedy 
zwolni, spojrzy czasem wstecz, doceni rolę refleksji. A to pierwszy krok do 
równowagi, tak dziś potrzebnej zarówno światu, jak i samej nauce. 

 


