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1. WPROWADZENIE 

Publiczne uczelnie wyższe to miejsce kreowania i udostępniania wiedzy. Efektyw-

ność tych działań jest zależna od wielu czynników. Biorąc pod uwagę uwarunkowania 

działalności szkół wyższych, takie jak finansowe czy demograficzne, wydaje się za-

sadne zwrócenie uwagi na konieczność stosowania narzędzi pozwalających na takie 

zarządzanie procesami kształcenia i badawczymi, aby ograniczone zasoby wykorzysty-

wać w jak najlepszy sposób.  

Oszacowanie efektywności w instytucjach edukacyjnych w wielu przypadkach na-

potyka na problemy związane zarówno ze zdefiniowaniem jak i pomiarem zmiennych 

określających wyjścia i wejścia, czy też problemy z uwzględnieniem istotności wpływu 

otoczenia. Innym, niemniej ważnym aspektem utrudniającym działania jest brak odpo-

wiednich danych oraz często ich jakość (są to w wielu przypadkach dane zbierane 

w zupełnie innych celach). Wreszcie pojawiają się w niektórych przypadkach trudności 

z określeniem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmiennymi wejścia 

i wyjścia badanych procesów, utrudniające pomiar efektywności wykorzystania zaso-

bów
1
.  

Pomimo wielu trudności związanych ze sformułowaniem procedury oceny efektyw-

ności funkcjonowania szkoły wyższej, w warunkach polskich temat ten staje się coraz 

bardziej aktualny. Publiczne szkoły wyższe finansowane są głównie z dotacji budżeto-

wych na działalność dydaktyczną i badawczą (np. w 2004 roku 70% kosztów działalno-

ści dydaktycznej było pokrywane z dotacji
2
). Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyż-

szym” wprowadza regulacje, które bez wątpienia wpłyną na system finansowania pu-

blicznych szkół wyższych. Przewiduje się częściowe finansowanie z dotacji stacjonar-

nych studiów prowadzonych w szkołach niepublicznych oraz zaprzestanie finansowania 

                                                           
1 A.E. Schwartz, L. Stiefel, Measuring school efficiency. W: D.H. Monk, H.J. Walberg, M.C. Wang (red.): 

Improving Educational Productivity, Information Age Publishing, Greenwich 2001, s. 115. 
2 Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005, s. 259. 
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studiów niestacjonarnych w szkołach publicznych, przy jednoczesnym obowiązku 

ustalania czesnego na poziomie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez uczelnie
3
. 

Dla wielu uczelni publicznych, szczególnie tych prowadzących na dużą skalę studia 

niestacjonarne, może to spowodować poważne problemy finansowe. Wszystko wyjaśni 

się w momencie podania przez MEiN, do publicznej wiadomości algorytmu podziału 

dotacji.  

Publiczne uczelnie akademickie
4
 finansowane są głównie z dotacji na działalność dy-

daktyczną (przekazywanie wiedzy), jednakże rozliczane są głównie z dorobku nauko-

wego i rozwoju kadry (tworzenie wiedzy). Od dorobku naukowego i rozwoju kadry 

zależą uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, co determi-

nuje rozwój uczelni i przekłada się bezpośrednio na wysokość finansowania z dotacji. 

Przykładowo, w algorytmie podziału dotacji na działalność dydaktyczną 40% środków 

obliczane jest proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby wysokwalifikowanej kadry 

(w algorytmie nie uwzględnia się pracowników nieposiadających stopnia naukowego 

doktora lub doktora habilitowanego). Udział środków finansowych na badania, pocho-

dzących z dotacji budżetowej, w ogólnym budżecie uczelni jest istotnie mniejszy. Są to 

środki pochodzące z dotacji na badania własne (BW) i działalność statutową (DS). 

Struktura źródeł finansowania przykładowej uczelni przedstawiona jest w tabeli 1.  

Tabela 1. Struktura źródeł finansowania  

 Dotacja Własne Razem 

Działalność dydaktyczna 56,99% 13,53% 70,52% 

Działalność badawcza 12,80% 13,28% 26,09% 

Pozostałe  3,39% 3,39% 

Razem 69,80% 30,20% 100,00% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z gospodarki finansowej Politechniki Gdańskiej za 

2004 rok. 

Przedstawiona struktura nie podlegała większym zmianom w ostatnich kilku latach. 

Około 70% środków pochodzi z działalności dydaktycznej, a jedynie około 30% 

z działalności badawczej. Publiczne uczelnie wyższe prowadzą również działalność 

przynoszącą przychody, zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i badawczej. 

W tym przypadku około 13,5% przychodów pochodzi z odpłatnej działalności dydak-

tycznej. Są to wszelkiego rodzaju studia niestacjonarne i podyplomowe. Jedynie około 

połowa wpływów z działalności badawczej pochodzi ze źródeł pozabudżetowych. 

Świadczyć to może w tym przypadku o niskiej skuteczności w staraniach o granty 

i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 

2. ROLA POMIARU W ZARZĄDZANIU 

Wielu współczesnych autorów zwraca uwagę na istotność pomiaru w budowaniu 

systemów zarządzania. Kaplan i Norton, twórcy strategicznej karty wyników stwier-

dzają, że „mierzenie jest istotne, jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarzą-

                                                           
3 Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 94-96, 99. 
4 Nowa ustawa definiuje je jako: Uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada 

uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora, Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2, punkt 22. 
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dzać”
5
. W swojej koncepcji zwracają uwagę na konieczność wykorzystywania syste-

mów mierzenia efektywności, które wykorzystują zarówno mierniki finansowe jak 

i niefinansowe
6
. Mierniki te powinny być częścią systemu informacyjnego przeznaczo-

nego dla pracowników wszystkich szczebli struktury organizacyjnej i muszą mieć zwią-

zek ze strategią działania organizacji. Każdy z pracowników w swoich działaniach musi 

mieć świadomość tego, że jego decyzje mogą wpływać w sposób istotny na funkcjono-

wanie całej organizacji. Przykładem może być decyzja kierownika katedry 

w wielowydziałowej uczelni, który ustala liczebność grupy na specjalności realizowanej 

w ostatnim roku studiów. Patrząc ze swojego punktu widzenia (komfort pracy, wysoka 

jakość) bez wątpienia ma rację, dążąc do minimalizacji liczebności grup. Jednakże już 

z punktu widzenia wydziału, taka decyzja pośrednio generuje określone koszty. Więcej 

takich decyzji w całej uczelni może wpłynąć na jej ogólną sytuację finansową. Jedyne 

mierniki, jakimi dysponuje kierownik to rozporządzenie rektora o minimalnej dopusz-

czalnej liczbie osób w grupie studenckiej dla różnych form zajęć. Jest to zbyt słaby 

miernik, gdyż nie każdy dostrzega w nim skutki finansowe. Mierniki muszą odzwier-

ciedlać skutki, jakie generują podejmowane na ich podstawie decyzje. Najlepszym roz-

wiązaniem w takiej sytuacji byłoby podanie określonej kwoty, jaka możliwa jest do 

wydania na daną specjalność dająca podstawy do ustalania liczebności grup, jak rów-

nież realizowanego programu zajęć. 

Inne aspekty związane z zagadnieniem pomiaru podkreślają Pfeffer i Sutton. Stwier-

dzają oni
7
: „To co podlega pomiarowi, jest tym samym uważane za istotne, oceny wyni-

ków wpływają więc zarówno na to, co ludzie robią, jak i na to, co zauważają, a co igno-

rują. W efekcie wszyscy wiedzą, że to, co podlega pomiarowi, jest zwykle realizowane, 

natomiast to, co nie jest mierzone, często bywa traktowane jako nieistotne. Znaczenie 

pomiaru jest bardzo duże, udowodniono, że ma on ogromny wpływ na zachowania”. 

Stwierdzenie to jest niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku funkcjonowania pu-

blicznej uczelni wyższej. Jest bowiem wiele aspektów działania uczelni, kształtujących 

jej efektywność, które trudne są do ilościowego ujęcia. Dotyczy to takich parametrów 

jak ustalenie, co jest produktem działania szkoły wyższej, szczególnie w zakresie reali-

zacji procesu dydaktycznego. Przyjmuje się, że produktem jest absolwent, ale nikt nie 

określa, w jaki sposób uzyskał on dyplom. Czy w regulaminowym terminie, czy też rok 

lub dwa później? Nie zwraca się należytej uwagi na to, ilu studentów rezygnuje 

w trakcie studiów. Są to również produkty, które w firmie produkcyjnej można porów-

nać z wyrobami wybrakowanymi. Pociągają one za sobą określone koszty, jednakże ze 

względu na nie spełnianie oczekiwanej przez klienta jakości nie przynoszą przychodu. 

Inny problem, jaki w tym kontekście można zasygnalizować to ocena pracowników 

uczelni. Jest ustawowy obowiązek okresowej oceny nauczycieli akademickich
8
 (warto 

dodać, że nie ma obowiązku oceny innych grup pracowników). Ustawa nakłada na 

senat uczelni obowiązek ustalenia kryteriów oceny i trybu jej dokonywania. Ocena taka 

powinna mieć charakter ilościowy, jednakże w przypadku uczelni autora ma ona cha-

rakter opisowy. Próba wprowadzenia oceny parametrycznej
9
, pozwalającej na względne 

                                                           
5 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 38. 
6 Ibidem, s. 29. 
7 J. Pfeffer, R. Sutton, Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 129. 
8 Prawo o szkolnictwie ..., op. cit. art. 132. 
9 Autor opracował projekt systemu oceniania nauczycieli akademickich w ramach prac w Senackiej Komisji 

ds. Rozwoju Kadry Naukowej, w roku akademickim 2004/2005. 
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porównanie pracowników w poszczególnych grupach nie powiodła się. W dużej mierze 

odrzucenie projektu przez senat było spowodowane obawą i niechęcią do tworzenia 

rankingów. Oceny opisowe praktycznie uniemożliwiają porównywanie pracowników. 

Brak możliwości łącznej oceny wszystkich obszarów działalności nauczyciela akade-

mickiego (dydaktyczna, naukowa i organizacyjna) w znacznym stopniu wpływa na 

uznaniowość w prowadzeniu polityki kadrowej.  

Problem pomiaru nabiera znaczenia w przypadku wartości niematerialnych. Edvin-

sson i Malone są pierwszymi, którzy zaproponowali pomiar kapitału intelektualnego. 

Stwierdzają, że tym, co naprawdę liczy się dla przedsiębiorstwa, jest kapitał intelektu-

alny, który czyni spółkę atrakcyjną i rozwojową w kreowaniu jej wartości
10

. Atrakcyj-

ność uczelni, a bardziej szczegółowo, kierunków studiów kształtowana jest przez rynek 

i preferencje kandydatów. Jest to powiązane bezpośrednio z rynkiem pracy. Wartość 

uczelni to zdolność wykreowania takiej oferty, która przyciągnie kilkanaście osób na 

jedno miejsce. Konieczność prowadzenia dodatkowej rekrutacji we wrześniu, w przy-

padku wielu kierunków realizowanych w uczelniach technicznych, to ewidentna utrata 

wartości z punktu widzenia potencjalnych klientów.  

Ważne jest też sformułowanie „Gospodarka, która nie może poprawnie zmierzyć 

swej wartości, nie jest w stanie ani prawidłowo alokować swych zasobów, ani właści-

wie nagradzać swych obywateli”
11

. Wydaje się, że myśl tu zawartą można wykorzystać 

również w skali mikro, dla poszczególnych organizacji, a w tym również dla publicz-

nych szkół wyższych. Uczelnie będące miejscem kreowania i udostępniania wiedzy 

muszą dobrze zarządzać kapitałem intelektualnym. Edvinsson i Malone
12

 określają go 

jako – studiowanie korzeni wartości przedsiębiorstwa, pomiarem ukrytych dynamicz-

nych czynników, które leżą u podstaw widocznego przedsiębiorstwa, budynków i pro-

duktów. Czynniki te mają dwie formy, kapitału ludzkiego i strukturalnego. Pierwszy 

z nich to połączona wiedza, umiejętności, innowacyjność i zdolność pracowników do 

sprawnego wykonywania zadań. Zawiera również wartości przedsiębiorstwa, kulturę 

organizacyjną i filozofię. Podkreśla się, że kapitał ludzki nie stanowi aktywów przed-

siębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest prawnie ograniczonym dysponentem kapitału ludz-

kiego. Drugi to cała infrastruktura w postaci systemów informacyjnych, struktur organi-

zacyjnych, patentów itp. Ważną rolę odgrywają tu również relacje z głównymi klien-

tami. Kapitał strukturalny stanowi część aktywów i jest oddane przez właściciela do 

dyspozycji przedsiębiorstwa. Kapitał strukturalny łatwo jest pomierzyć, co oczywiście 

umożliwia efektywne nim zarządzanie. Natomiast trudności mogą pojawiać się w przy-

padku kapitału intelektualnego.  

 

3. WPŁYW OTOCZENIA NA FUNKCJONOWANIE UCZELNI 

Wpływ otoczenia, w jakim funkcjonują publiczne szkoły wyższe jest trudny do 

prognozowania. Dotyczy to, między innymi, zasad finansowania, które w dużej mierze 

zależą od decyzji politycznych, czy też innych regulacji ustawowych zmieniających 

wiele obszarów funkcjonowania uczelni. Niemniej ważne są czynniki demograficzne 

oraz nieprzewidziane skutki „nowych matur” w trakcie ostatniej rekrutacji na wielu 

uczelniach. Nieprzewidywalne otoczenie powinno stymulować uczelnie, aby przyjrzały 

                                                           
10 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 16. 
11 Ibidem, s. 14. 
12 Ibidem, s. 17. 
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się temu co dzieje się wewnątrz nich i starały się przygotować scenariusze działalności 

pozwalające na elastyczne reagowanie na zmiany. Wymaga to oczywiście innego spo-

sobu spojrzenia na zarządzanie uczelniami, zwrócenia uwagi na zapewnienie wysokiej 

efektywności ich funkcjonowania, co wiąże się z wcześniej sygnalizowanym proble-

mem definiowania czynników wpływających na efektywność oraz z pomiaru ich warto-

ści. Szczególnie na niekorzystny wpływ otoczenia będą narażone uczelnie techniczne. 

Edvinsson i Malone zwracają uwagę na podobną sytuację w organizacjach bizneso-

wych: „W czasach, gdy nie tylko przedsiębiorstwa, ale całe kategorie produktów mogą 

zniknąć w ciągu jednej nocy, gdy konkurenci mogą zmienić podczas jednego dnia 

swoje udziały w rynku (...). Bo przecież kogóż interesuje, ile gruntów posiada przedsię-

biorstwo, jeśli jego technologia nie będzie zaakceptowana przez rynek, lub ile warte są 

zapasy, jeśli rynek przyjął inny standard technologii”
13

. Uczelnia ma tradycje, zatrudnia 

wybitnych naukowców, prowadzi różne kierunki studiów na wysokim poziomie, jednak 

to rynek będzie decydował, czy będą chętni do podjęcia studiów na danym kierunku. 

Duże uczelnie publiczne charakteryzują się małą elastycznością w formułowaniu oferty 

edukacyjnej, przez co łatwo może sprawdzić się taki właśnie scenariusz.  

Analiza efektywności w uczelniach technicznych jest szczególnie istotna z dwóch 

podstawowych powodów: wysokich kosztów kształcenia i spadku popularności studiów 

technicznych wśród młodzieży.  

Do prowadzenia studiów technicznych konieczna jest kosztowna infrastruktura. 

Znajduje to odzwierciedlenie w tzw. współczynniku kosztochłonności kierunków stu-

diów, wykorzystywanym w algorytmie podziału dotacji. Dla większości kierunków 

technicznych wartość tych współczynników określono na 2,5 lub 3,0, co bezpośrednio 

przekłada się na wysokość środków uzyskiwanych z budżetu. W ostatnich latach mini-

sterialny algorytm podziału dotacji nie podlegał większym zmianom, co pozwalało na 

utrzymanie w miarę stabilnej sytuacji finansowej, jednakże nowa ustawa może w tym 

zakresie spowodować poważne problemy. Pierwszym zagrożeniem wynikającym 

z zapisów nowej ustawy jest art. 96 nakładający na Ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego obowiązek wydania rozporządzenia ustalającego: „wskaźniki 

kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykie-

runkowych studiów stacjonarnych, z uwzględnieniem warunków kadrowych niezbęd-

nych do prowadzenia studiów określonego stopnia, (...)”
14

. Kolejnym jest rozporządze-

nie ustalające zasady podziału dotacji, z uwzględnieniem: „danych o liczbie studentów 

studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i nauczycieli 

akademickich oraz o wskaźnikach kosztochłonności poszczególnych kierunków stu-

diów stacjonarnych i stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzi-

nach nauki (...) – zapewniając, w ramach posiadanych środków budżetowych, możliwie 

najlepsze funkcjonowanie uczelni”
15

.  

Warto też zwrócić uwagę na restrykcje nakładane na pobieranie w publicznych 

szkołach wyższych opat za studia niestacjonarne. Uczelnia publiczna może pobierać 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 

niestacjonarnych (...), jednakże: „wysokość opłat nie może przekraczać kosztów pono-

szonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, od-

                                                           
13 Ibidem, s. 15. 
14 Prawo o szkolnictwie ..., op. cit. art. 96, punkt 1. 
15 Ibidem, punkt 2. 
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powiednio studiów lub studiów doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów amortyzacji 

i remontów”
16

.  

Ustawa określa również jako obowiązujący trójstopniowy system kształcenia, co 

równoznaczne jest z określeniem nowych standardów. Minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia: „standardy kształcenia dla 

poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, uwzględniające kwalifikacje, jakie 

powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania 

studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, (...) dba-

jąc o jakość kształcenia”
17

. 

Jak widać z przytoczonych fragmentów zapisów ustawy, nie ma co prawda bezpo-

średniego określenia sposobu podziału środków budżetowych, jednakże pośrednio na 

system finansowania wpłynie obowiązek wszystkich uczelni do wprowadzenia studiów 

trójstopniowych i zastosowanie rozporządzeń określających wskaźniki kosztochłonno-

ści i standardy kształcenia. W środowisku trwa obecnie dyskusja nad projektami stan-

dardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Projekty dostępne na stro-

nie domowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki
18

 nie napawają optymizmem. 

Do tej pory standardy określały minima edukacyjne poprzez podanie liczby godzin oraz 

ogólnych treści programowych przedmiotów. Projekt dodatkowo przypisuje do każdego 

przedmiotu punkty ECTS. Jest to poważnym ograniczeniem w kształtowaniu programu 

studiów, zakładając utrzymanie ich dotychczasowych struktur oraz liczby zatrudnio-

nych nauczycieli akademickich.  

Kierunki studiów realizowane obecnie kształtowały się przez wiele lat. W wielu 

przypadkach są one wypadkową wymagań stawianych standardami i konieczności za-

pewnienia obciążenia dla wszystkich zatrudnionych nauczycieli. Przykładem tego, jak 

zmiana standardów może wpłynąć na sytuację wydziału jest kierunek Zarządzanie 

i marketing. Poniższa tabela ilustruje wymagania stawiane przez standardy: obowiązu-

jące, projektowane oraz realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej, dla studiów I stopnia. 

Tabela 2. Porównanie standardów nauczania 

 Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

 Minimalna Zdefiniowana Minimalna Zdefiniowana 

Standardy 2 200 1 815 180 0 

Projekt 1 800 885 180 89 

Realizowane  2 715  210 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów studiów WZiE. 

Koszty kształcenia są silnie uzależnione od struktury form prowadzonych zajęć. 

W omawianym przypadku udział poszczególnych form realizowanych zajęć przedsta-

wia się następująco: W – 43%, C – 39%, L – 12%, P – 7%. 

Zakładając, że nie nastąpi zmiana liczby studentów, można przyjąć, że przy takiej 

strukturze studia I stopnia to łącznie około 15 800 godzin realizowanych w roku aka-

                                                           
16 Ibidem, Art. 99, punkt 2. 
17 Ibidem, Art. 9, punkt 2. 
18 http://www.men.waw.pl/szk-wyz/aktualnosci/standardy_naucz.php, 2005-10-22. 

http://www.men.waw.pl/szk-wyz/aktualnosci/standardy_naucz.php
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demickim, natomiast stosując nowe regulacje będzie to około 10 500 godzin. Liczba 

godzin zmniejszy się więc o 34%, co przekłada się na około 20-25 etatów. 

Realizowany obecnie program jest o ponad 500 godzin szerszy od określonego 

w standardach, przez co studia trwają jeden semestr dłużej niż wynika to z minimów. 

Rozszerzenie programu było możliwe, ponieważ w obowiązującej wersji standardów 

nie ma przypisanych na stałe punktów ECTS. Średnia liczba punktów ECTS na godzinę 

zajęć w planie studiów wynosi 1,05 (po odliczeniu punktów na pracę dyplomową). Przy 

wprowadzaniu systemu ECTS powszechną praktyką było przypisywanie przedmiotom 

takiej liczby punktów ile wynosiła liczba godzin.  

Pewną wytyczną do ustalania liczby punktów ECTS przypisywanych do poszczegól-

nych przedmiotów są ustalenia zawarte w projekcie standardów nauczania. Średnia 

liczba punktów na jedną godzinę zajęć w planie studiów wynosi 1,62.  

Przyjmując, że program będzie realizowany według minimalnej liczby godzin, to 

średnia liczba punktów na jedną godzinę zajęć wynosi 1,16 (po odliczeniu punktów na 

pracę dyplomową). Rozważając wariant utrzymania liczby godzin na dotychczasowym 

poziomie średnia liczba punktów na jedną godzinę spada do 0,83 punktów. 

Ten drugi wariant wydaje się nie do przyjęcia, gdyż jest to połowa punktów na go-

dzinę w stosunku do przedmiotów zdefiniowanych w standardach nauczania. Należy 

przypomnieć, że punkty ECTS powinny odzwierciedlać pracochłonność studenta 

w realizacji danego przedmiotu. Należy też oczekiwać, że Państwowa Komisja Akredy-

tacyjna również będzie zwracać uwagę na liczbę punktów przypisanych do poszczegól-

nych przedmiotów nie zdefiniowanych w standardach. 

Przyjmując, że dla przedmiotów nieokreślonych w minimach na jedną godzinę bę-

dzie 1,16 ECTS można w czasie 7 semestrów zrealizować program mający łącznie 

około 2 200 godzin. Jest to w dalszym ciągu istotnie mniejsza liczba godzin w porów-

naniu z dotychczas realizowanym programem. 

Warto też zwrócić uwagę na wskaźniki kosztochłonności, które mają duży wpływ na 

wysokość dotacji (przeliczeniowa liczba studentów, uwzględnia ten wskaźnik). Wskaź-

niki obowiązujące do tej pory, zostały przyjęte kilkanaście lat temu, na bliżej nieokre-

ślonych zasadach. Teoretycznie ich wartość powinna być wyższa dla kierunków, gdzie 

jest więcej aktywnych form zajęć typu ćwiczenia, laboratoria czy projekty. Są to formy 

zajęć, które generują dużą liczbę godzin „rozliczanych” przez nauczycieli akademic-

kich. Można zadać sobie pytanie czy w dobie rozwoju technik informacyjno-komunika-

cyjnych nie można wprowadzić tu działań prowadzących do zmniejszenia liczby godzin 

zajęć dydaktycznych rozliczanych przez pracowników.  

Kolejna tabela przedstawia, oszacowane na podstawie kosztów działalności dydak-

tycznej i liczby studentów poszczególnych wydziałów, rzeczywiste wskaźniki koszto-

chłonności. Ponieważ niektóre wydziały prowadzą więcej niż jeden kierunek studiów 

o różnych wartościach „ministerialnego” wskaźnika, w trzecim wierszu podane są dwie 

wartości. 

Tabela 2. Wskaźniki kosztochłonności 

Wskaźniki 

kosztochłonności 

Wydziały 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 

Wyliczony 3,81 3,34 3,36 3,07 3,01 2,42 3,77 2,58 2,33 

Ministerialny 2,0 2,5 2,5-3,0 3,0 2,5-3,0 2,5 3,0 3,0 1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Politechniki Gdańskiej za 2004 rok. 
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Na dziewięć wydziałów jedynie w trzech przypadkach jest zgodność wartości wyli-

czonej z ustaloną przez ministerstwo. W dwóch przypadkach wartość rzeczywista jest 

niższa, reszta przekracza wartości zalecane.  

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie uczelni technicznych 

jest obserwowany od lat spadek zainteresowania studiami na kierunkach technicznych 

i ścisłych. Jest to nie tylko obserwowane w uczelniach polskich, ale również w innych 

krajach europejskich. Potwierdzają to stwierdzenia zawarte w dokumentach unijnych
19

. 

Jednym z określonych tam celów strategicznych jest „Poprawa jakości i efektywności 

systemów edukacji w UE” wobec nowych zadań społeczeństwa wiedzy oraz zmieniają-

cych się metod i treści nauczania i uczenia się, a w szczególności „Zwiększenie rekruta-

cji w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych” oraz „Optymalne wykorzystywanie 

zasobów”. 

Zwraca się tam uwagę na konieczność zwiększenia naboru na kierunki ścisłe i tech-

niczne zarówno w szkolnictwie średnim, jak i wyższym. Nie jest to zadanie proste 

i wymaga daleko idących zmian w programach kształcenia na wszystkich poziomach, 

jak również wdrażania nowoczesnych technik kształcenia. „Należy także zapewnić per-

spektywy dalszego rozwoju zawodowego i zaoferować zadowalające warunki finan-

sowe osobom, które obecnie zajmują się pracą naukową i badawczą, by nie dopuścić do 

odpływu kadr”. To ostatnie sformułowanie jest bardzo istotne w kontekście wspomnia-

nych wcześniej projektowanych zmian w standardach nauczania, które mogą spowodo-

wać konieczność redukcji kadry nauczycieli akademickich.  

W omawianym dokumencie zwraca się też uwagę na to, że „w społeczeństwie wie-

dzy zwiększenie nakładów na edukację jest warunkiem osiągnięcia celu, jakim jest 

bardziej efektywne nauczanie, z uwzględnieniem wdrażania uczenia się przez całe życie 

(kształcenia ustawicznego)”. Zwraca się tu uwagę na zwiększanie nakładów na rozwój 

kapitału ludzkiego. „W społeczeństwie wiedzy kwalifikacje należy stale dostosowywać 

do aktualnych potrzeb. Z kolei w sektorze edukacji konieczne jest rozdzielanie i wyko-

rzystywanie dostępnych środków w sposób maksymalnie efektywny, po to, aby osią-

gnąć jak najwyższą jakość kształcenia”. 

Te rozważania, dotyczące uwarunkowań realizacji procesu dydaktycznego, mają 

wskazać wagę problemu, jaki może się pojawić po wprowadzeniu przez ministerstwo 

nowych rozporządzeń dotyczących wskaźników kosztochłonności i algorytmu podziału 

dotacji. Patrząc na propozycje standardów nauczania i przeanalizowane wyżej zapisy 

ustawy można oczekiwać poważnych zmian. Bez wątpienia sytuacja, w stosunku do 

obecnej, może ulec pogorszeniu i w związku z tym dbanie o efektywne gospodarowanie 

ograniczonymi środkami staje się niezmiernie istotne. 

 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METODY  

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

Zwiększanie efektywności funkcjonowania organizacji działającej w burzliwym oto-

czeniu wymaga stosowania odpowiednich metod, pozwalających na dokonywanie po-

miarów. Jednym z narzędzi pozwalających na prowadzenie ilościowych analiz efek-

                                                           
19 Edukacja w Europie. Różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003. 
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tywności, między innymi w obszarze szkolnictwa wyższego
20

, jest Data Envelopment 

Analysis (DEA)
21

. Metoda ta opracowana w 1978 roku została określona przez jej auto-

rów, jako model programowania matematycznego, możliwy do zastosowania do prze-

twarzania danych pochodzących z obserwacji, który dostarcza nowego sposobu uzy-

skiwania empirycznych oszacowań obszarów efektywnej działalności organizacji  

(w tym produkcyjnej)
22

. Empiryczna orientacja metody DEA i znacznie prostsze założe-

nia (np. w porównaniu ze statystyczną analizą regresji) spowodowały, że znajduje ona 

zastosowanie w licznych badaniach obejmujących oszacowanie granicznej efektywno-

ści w sektorze publicznym i non profit, jak również w sektorze produkcyjnym
23

.  

Tak więc DEA jest relatywnie nowym, zorientowanym na dane, sposobem podejścia 

do oceny efektywności pewnego zdefiniowanego zestawu obiektów zwanych Decision 

Making Units (DMU)
24

, które przekształcają wielokrotne wejścia na wielokrotne wyj-

ścia
25

.  

Ponieważ metoda ta wymaga bardzo niewielu założeń staje się możliwa do wykorzy-

stania w przypadkach, gdy nie są możliwe do zastosowania inne sposoby podejścia ze 

względu na złożoną (często nieznaną) naturę relacji pomiędzy wielokrotnymi wejściami 

i wielokrotnymi wyjściami zawartymi w poszczególnych DMU. Metoda DEA jest 

szczególnie przydatna w ustalaniu relacji, które niemożliwe byłyby do ustalenia stosu-

jąc inne metody.  

Mówiąc o efektywności, w kontekście stosowania metody DEA, przyjmuje się jako 

podstawę definicję podaną przez Vilfreda Pareto: „Takie rodzaje alokacji zasobów, 

w przypadku których niczyjej sytuacji nie da się polepszyć bez jednoczesnego pogor-

szenia sytuacji kogoś innego, są nazywane efektywnymi w rozumieniu Pareta lub 

optymalnymi w sensie Paretowskim. Kiedy ekonomiści mówią o efektywności, zwy-

kle mają na myśli właśnie efektywność w ujęciu Pareta”
26

. Na potrzeby metody DEA 

formułuje się definicję efektywności, jako: „Pełna (100%) efektywność jest osiągana 

przez pewną DMU wtedy i tylko wtedy, gdy żadne z jej wejść lub wyjść nie może być 

poprawione bez pogorszenia pewnych innych wejść lub wyjść”
27

.  

W przypadku nauk o zarządzaniu lub społecznych teoretyczne określenie poziomów 

efektywności w wielu przypadkach nie jest możliwe. Przykładem może być oszacowa-

nie, czy proces kształcenia w szkole X jest efektywny. Jaki przyjąć miernik i jaką jego 

wartość uznać za zadowalającą, biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia takich, 

trudnych do zmierzenia czynników, jak: jakość procesu, jakość kadry, zgodność pro-

gramów ze standardami, itp. Tak więc na potrzeby DEA operuje się pojęciem efektyw-

ności względnej, podkreślając wykorzystywanie jedynie informacji, które są możliwe 

                                                           
20 np. M. Abbott, C. Doucouliagos, The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis, 
Economics of Education Review 22(2003), s. 89-97; J. Guan, J. Wang, Evaluation and interpretation of 

knowledge production efficiency, Scientometrics, Vol. 59, No. 1 (2004), s. 131-155. 
21 DEA – metoda nieparametryczna, określana w języku polskim jako metoda analiz granicznych.  
22 A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal 

of Operational Research 2, 1978, s. 429-444 – za: (red.) W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu, Handbook on 

Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publisher, Boston 2004. 
23 W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu (red.), Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic 

Publisher, Boston 2004, s. 2. 
24 DMU – jednostka decyzyjna; obiekt dla którego estymuje się miary efektywności technicznej. 
25 Ibidem, s. 1. 
26 J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 69. 
27 W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu (red.), Handbook on ..., op. cit., s. 3. 
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do empirycznego zaobserwowania. Definicję efektywności względnej można sformu-

łować: ”DMU jest klasyfikowana jako w pełni (100%) efektywna na podstawie dostęp-

nych danych wtedy i tylko wtedy, gdy osiągnięcia innych DMU nie wskazują, że nie-

które z ich wejść lub wyjść mogą być poprawione bez pogorszenia niektórych innych 

wejść lub wyjść”
28

. Definicja ta pozwala uniknąć potrzeby robienia założeń dotyczą-

cych wag, które są przyjmowane, aby odzwierciedlić względną istotność różnych wejść 

i wyjść. Pozwala także uniknąć potrzeby specyfikowania w sposób jawny relacji, co do 

których istnieje przypuszczenie, że istnieją między wejściami i wyjściami. Ten podsta-

wowy rodzaj efektywności, określany jest, jako „efektywność techniczna”. 

Podstawowy model zwany CCR (od nazwisk twórców Charnes, Cooper, Rhodes), 

aby umożliwić zastosowania w szerokim zakresie stosuje termin Decision Making Unit, 

do określenia każdego obiektu, którego efektywność konwertowania wejść w wyjścia 

ma być oceniana. Obiektami mogą być agencje rządowe, organizacje non profit, firmy 

biznesowe, instytucje edukacyjne, szpitale, itp., dla których mają być zrobione oceny 

porównawcze. 

Formułując model
29

 zakłada się, że jest n jednostek decyzyjnych (DMU), które mają 

być ocenione. Każda DMU potrzebuje pewną liczbę m różnych nakładów (inputs) do 

osiągnięcia s różnych efektów (outputs). Można to zapisać, że DMUj zużywa ilość xij 

środków na wejściu i oraz wytwarza ilość yrj produktów wyjścia r. 

Zakłada się, że xij  0 i yrj  0 i dalej, że każda DMU ma co najmniej jedno dodatnie 

wejście i jedno dodatnie wyjście. 

Tworzy się funkcję celu, która ma być maksymalizowana dla konkretnej DMU, która 

jest oceniana, co symbolicznie można zapisać: 

 
ioi ir roro xvyuvuh  /,max        (1.1) 

gdzie: zmiennymi są ur i vi a yro i xio są zaobserwowanymi wartościami wyjść i wejść, 

dla DMUo, czyli jednostki decyzyjnej, która ma być oceniona. Zmienne ur i vi są wa-

gami określającymi ważność odpowiednio poszczególnych wyjść i wejść. Tak sformu-

łowany problem optymalizacyjny, bez dalszych dodatkowych ograniczeń (rozwiniętych 

poniżej) ma nieskończenie wiele rozwiązań. 

Problem programowania matematycznego może być przedstawiony jako: 

 
ioi ir roro xvyuvuh  /,max         (1.2) 

przy ograniczeniach 

njdlaxvyu
iji ir rjr ,...,11/   

ur i vi  0 dla wszystkich i oraz r. 

Przy przyjętych powyżej ograniczeniach w dalszym ciągu otrzymujemy w wyniku 

nieskończoną liczbę rozwiązań; jako że: jeżeli (u
*
, v

*
) jest rozwiązaniem optymalnym, 

wtedy (αu
*
, αv

*
) jest także optymalne dla α > 0.  

Kolejne przekształcenie wprowadzone przez Charnesa i Coopera dla ułamkowego 

programowania liniowego wybiera rozwiązanie reprezentatywne [t.j. rozwiązanie (u, v), 

                                                           
28 Ibidem, s. 3. 
29 Opis modelu opracowany na podstawie: W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu (red.), Handbook on Data 
Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publisher, Boston 2004, s. 8-19, M. Pawłowska, Konkurencja 

iefektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Narodowy Bank 

Polski – Materiały i Studia, Zeszyt nr 192, Warszawa, czerwiec 2005, s. 36-38. 
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dla którego 1
1

 

m

i ioixv ] i daje w wyniku równoważny problem, dla problemu pro-

gramowania liniowego, w którym zmiana zmiennych z (u, v) na (μ, ν) jest wynikiem 

transformacji Charnes’a-Cooper’a. W wyniku otrzymuje się funkcję celu: 
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5. PRZYKŁADY FORMUŁOWANIA MODELU ANALIZY 

EFEKTYWNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM METODY DEA 

Szkoły wyższe, w wielu krajach świata
30

, prowadzą działania mające na celu zwięk-

szenie efektywności ich funkcjonowania. Działania te stymulowane są, bardzo podob-

nymi do polskich, czynnikami płynącymi z otoczenia. Dobrym przykładem mogą być 

działania prowadzone od lat 80. w Australii. Zwrócono tam uwagę na konieczność re-

dukcji obciążeń finansowych budżetu państwa poprzez zwiększenie efektywności funk-

cjonowania szkół wyższych, co zaowocowało wieloma praktycznymi rozwiązaniami 

w zakresie racjonalizacji kosztów
31

. Rachunek kosztów jest narzędziem pozwalającym 

na diagnozowanie istniejącej sytuacji oraz na planowanie przyszłych działań. Jednakże 

osiągnięcie wysokiej efektywności funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego wy-

maga znacznie głębszych analiz. Przykładowo, jest wiele czynników determinujących 

efektywność wykorzystania środków zaangażowanych w proces edukacyjny i bada-

wczy, np. gwarantujących zachowanie odpowiedniej jakości, które nie zawsze możliwe 

są do prostej identyfikacji w kategoriach kosztów.  

Rząd Australijski wprowadził działania zmierzające do zwiększenia efektywności, 

celem lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Jedną z przyczyn takich działań 

był wzrost liczby studentów, która w roku 2000 wynosiła 695 485 (ponad czterokrotnie 

więcej niż w roku 1981). Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na te działania był fakt 

finansowania szkolnictwa wyższego, podobnie jak w Polsce, w dużej mierze z budżetu 

państwa. W chwili rozpoczęcia reform w roku 1996, aż 61% przychodów pochodziło ze 

źródeł rządowych. Wyniki analiz posłużyły do zreformowania struktury całego szkol-

                                                           
30 Np. S. Warning, Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic 

Groups, Diskussionpapier Nr. 04/09, Centre for European Economic Research, 2004  

(www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/ 2005-11-09); A.L.M. Lopez, E.A. Lanzer, Data 
Envelopment Analysis – DEA and Fuzzy Sets to Assess the Performance of Academic Departments: a Case 

Study at Federal University of Santa Catarina – UFSC, Pesquisa Operacional, v.22, n.2, s. 217-230, julho 

a dezembro de 2002. 
31 Przykładem mogą być opracowania: S. Robertson i inni, Issues Report, On costing within Australian Higher 

Education Institutions, Ernst&Young, September 1998; A study to Develop a Costing Methodology for the 

Australian Higher Education Sector. Final Report, Ernst&Young, May 2000. 

http://www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/
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nictwa wyższego, co wpłynęło na zwiększenie efektywności funkcjonowania całego 

sektora w kategoriach ekonomicznych i technicznych
32

.  

Warto zwrócić uwagę na zastosowanie w tych badaniach metody DEA do pomiaru 

efektywności technicznej
33

. Ideą przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji 

pomocnych w identyfikacji najlepszych praktyk dotyczących efektywnego wykorzysta-

nia zasobów w badanych organizacjach. Taka identyfikacja może wskazać miejsca, 

gdzie mogą być uzyskane największe korzyści z poprawienia efektywności oraz pomóc 

poszczególnym instytucjom edukacyjnym wykorzystać w pełni ich potencjał. Narzędzia 

pomiarowe, takie jak DEA są użyteczne w sytuacjach, gdzie instytucje edukacyjne 

działają na rynkach, które są zniekształcone przez regulowane ceny, subsydiowanie czy 

też brak konkurencji.  

Efektywność techniczna oznacza w tym przypadku, że organizacja nie może osiągnąć 

więcej efektów przy możliwych do poniesienia nakładach. W przypadku uniwersytetu, 

oznacza to, że technicznie efektywny uniwersytet nie jest w stanie dostarczyć więcej 

produktów na wyjściu związanych z procesem kształcenia i badaniami (przy zachowa-

niu odpowiedniego poziomu jakości) wykorzystując swoje ograniczone zasoby.  

Zestaw jednostek decyzyjnych (DMU), które mają być przeanalizowane powinien 

być wybrany w taki sposób, aby zapewnić wiarygodne porównania. Porównanie takie 

jest możliwe, jeżeli wszystkie porównywane DMU (w tym przypadku wszystkie uni-

wersytety australijskie) podlegają tym samym ogólnym regulacjom.  

Są pewne ograniczenia w stosowaniu DEA
34

, które wynikają z względnego charak-

teru oceny efektywności poszczególnych DMU. Można w wyniku analizy dokonać 

identyfikacji kilku DMU (uniwersytetów), które działają na granicy najlepszego wyko-

rzystywania zasobów, jednakże nie ma gwarancji, że każdy z nich jest efektywny. Mogą 

bowiem być wszystkie nieefektywne na tym samym poziomie. Dodatkowym proble-

mem jest to, że nie jest możliwe przeprowadzenie testów statystycznej istotności wyni-

ków, co jest możliwe w analizie regresyjnej. Problemy wynikają po części z tego, że 

szczegółowe dane o wszystkich środkach na wejściu mogą być nieosiągalne, co 

w szczególności dotyczy wejść bezpośrednio niemożliwych do określenia ilościowego, 

np. takich czynników jak: doświadczenie, dostępność informacji czy system zarządza-

nia.  

Kluczowym zagadnieniem jest ustalenie produktów wyjść o odpowiedniej jakości. 

Limituje to poprawność uzyskanych z analizy wyników. W przypadku uniwersytetów 

australijskich przyjęto takie efekty (outputs), jak liczba studentów zapisanych, liczba 

absolwentów oraz wyniki badań będące nieodłącznym obszarem aktywności uczelni 

akademickich. Konieczne jest tu uwzględnienie jakości procesu kształcenia. Łatwo jest 

uzyskać informacje o liczbie absolwentów, natomiast znacznie trudniej, jaki osiągnęli 

poziom kończąc uczelnię. Oceny uzyskiwane przez studenta są funkcją złożoną takich 

parametrów, jak poziom umiejętności na wejściu, standardy kształcenia i oceniania 

stosowane na uniwersytecie oraz jakość kształcenia i zarządzania procesem kształce-

nia
35

.  

                                                           
32 M. Abbott, C. Doucouliagos, The efficiency of ..., op. cit., s. 89-90. 
33 Ibidem, s. 91. 
34 Ibidem, s. 91. 
35 Ibidem, s. 92. 
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Analizując uniwersytety w kontekście metody DEA należy traktować je jako organi-

zacje dające wiele produktów na wyjściu, co wynika z realizacji procesów badawczych, 

kształcenia i usług (szeroko rozumianej obsługi procesów podstawowych). Przyjęcie 

miar na wejściu i wyjściu jest często subiektywne. Bywa też uzależnione od dostępności 

do danych (wykorzystuje się często standardowe dane z roczników statystycznych czy 

sprawozdań uczelni). Zdaniem autorów
36

 prawdopodobnie najlepszą miarą efektów 

procesu kształcenia przyjętą w omawianej analizie jest liczba studentów przeliczana 

według określonego klucza w zależności od formy studiów, w jakiej uczestniczą (EFTS 

Equivalent Full-Time Students). Miernik ten przypomina stosowaną w algorytmie 

podziału dotacji budżetowej (w Polsce) przeliczeniową liczbę studentów. 

EFTS – jest liczone przyjmując studenta dziennego z wagą 1 a studenta zaocznego 

lub studenta realizującego program e-learning z wagą 0,5. Można również spotkać sto-

sowanie jako miary wyjścia liczby absolwentów, jednakże duża liczba absolwentów 

może równie dobrze wynikać z niskiej jakości standardów kształcenia, a nie z wysokiej 

efektywności funkcjonowania uniwersytetu. Zwraca się też uwagę na to, że liczba ab-

solwentów powinna być silnie skorelowana z liczbą studentów przyjętych na studia. Dla 

warunków polskich, a szczególnie dla uczelni technicznych korelacja ta może być niska 

(tzw. sprawność kształcenia na pierwszym roku dla niektórych kierunków nie przekra-

cza 50%). 

Znacznie bardziej kłopotliwe jest zdefiniowanie mierników wyjść procesów badaw-

czych. Problem leży zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym. Stosuje się tu 

zarówno liczba publikacji jak i ich jakość (ranga pism, w których są publikowane – lista 

filadelfijska, czy indeks cytowań). Jako miarę można też przyjąć wielkość pozyskiwa-

nych środków finansowych z funduszy zewnętrznych, co odzwierciedla pewną wartość 

rynkową prowadzonych badań, jednakże powstaje tu problem tego, że środki finansowe 

z grantów są zwykle przyjmowane jako wejścia do modelu. W Australii preferowanym 

miernikiem wyjścia badań jest Research Quantum Allocation, który można interpreto-

wać jako kwotę, jaką rząd jest skłonny zapłacić uniwersytetom za realizowane badania. 

Ten złożony indeks jest obliczany na podstawie poziomu finansowania badań z sektora 

publicznego, publikacji naukowych i badawczych, zakończonych badań związanych 

z uzyskaniem stopnia i liczby wygranych konkursów na granty i uzyskanych funduszy 

z przemysłu.  

Prostszym zadaniem jest zdefiniowanie mierników wejścia. Wymienia się tu takie, 

jak całkowita liczba kadry akademickiej (przeliczona na pełnozatrudnionych), liczba 

kadry nieakademickiej (przeliczona na pełnozatrudnionych), zajmującej się obsługą 

administracyjną studentów oraz obsługą kadry dydaktycznej i badawczej oraz wydatki 

na wszystkie pozostałe wejścia, inne niż koszty pracy, takie jak wydatki na energię, 

budynki i grunty, biblioteki i obsługę studentów
37

.  

Kolejny przykład wskazujący możliwości wykorzystania metody DEA dotyczy 

oceny efektywności zespołów badawczych. Jest to zagadnienie niezmiernie istotne, 

z punktu widzenia alokacji środków przeznaczanych na badania, szczególnie z budżetu 

państwa. Zakłada się tu, że budżet grupy oraz jej wielkość są wejściami natomiast ilość 

                                                           
36 Ibidem, s. 92. 
37 Ibidem, s. 93. 
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i jakość publikacji wytworzonych przez grupę są wyjściami modelu
38

. Najbardziej zna-

czącymi wejściami są środki finansowe i pracownicy realizujący projekty, a szczególnie 

ich wiedza oraz włożony wysiłek, decydujące o sukcesie
39

. Przy definiowaniu mierni-

ków wyjść należy brać pod uwagę, że stosowanie samej liczby publikacji wiąże się 

z założeniem, że wszystkie artykuły mają takie same oddziaływanie i taką samą jakość, 

co w większości przypadków nie jest prawdą W większości przypadków, publikacje 

różnią się znacznie w zakresie wartości i autorytetu, co jest przyczyną stosowania 

wskaźników bibliometrycznych, jako dodatkowych wskaźników pomiaru wyników 

badań
40

. Ostatecznie w tym modelu przyjęto mierniki wyjścia, zawierające zarówno 

jakościowe jak i ilościowe wskaźniki projektów badawczych
41

: 

1. Liczba artykułów opublikowanych w pismach międzynarodowych. 

2. Liczba artykułów indeksowana przez Science Citation Index (SCI). 

3. Skumulowana liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań – pomiar całkowi-

tego poziomu wszystkich publikacji. 

4. Średnia liczba cytowań na artykuł – cytowania na artykuł. 

5. Udział liczby artykułów mających niezależne cytowania do liczby artykułów in-

deksowanych w SCI – procent cytowanych przez innych w stosunku do niecy-

towanych. 

6. Liczba artykułów, które otrzymały więcej niż 5 cytowań – liczba artykułów 

o wysokiej jakości. 

Stosując takie mierniki należy pamiętać o tym, że potrzeba kilku lat, aby skumulować 

znaczącą liczbę cytowań publikacji. Publikacje z ostatnich lat zwykle uzyskują relatyw-

nie niski wskaźnik. Trzeba też uwzględniać zmiany miejsca pracy kadry naukowej. 

Przedstawione dwa przykłady pokazują problemy, na jakie można napotkać przy 

formułowaniu modelu efektywności, szczególnie w zakresie definiowania mierników 

wejść i wyjść realizowanych procesów, których efektywność jest oceniana. Właściwy 

dobór badanych czynników wymaga przeprowadzenia szerokiego przeglądu dostępnych 

danych i wykonania wielowariantowych analiz.  

 

6. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY DEA DO POMIARU 

EFEKTYWNOŚCI 

Opis przykładowych zastosowań przedstawiony w poprzednim punkcie wskazuje na 

istotność odpowiedniego doboru zmiennych wejść i wyjść. Jak już wcześniej wspo-

mniano jest to w dużej mierze uzależnione od dostępnych danych. Poniżej przedsta-

wiony jest przykład ilustrujący problemy związane ze sformułowaniem modelu (dla 

przykładowej polskiej uczelni), a w szczególności z prawidłowym zdefiniowaniem 

nakładów i efektów. Założono, że wykorzystane będą standardowe dane zawarte 

w corocznych sprawozdaniach uczelni
42

. Dla większej przejrzystości rozwiązań, przy-

jęto model z jednym wyjściem i dwoma wejściami, co pozwala na przedstawienie wy-

                                                           
38 J. Guan, J. Wang, Evaluation and interpretation of knowledge production efficiency, Scientometrics,  

Vol. 59, No. 1 (2004), s. 131. 
39 Ibidem, s. 134. 
40 Ibidem, s. 135. 
41 Ibidem, s. 137. 
42 Wykorzystano sprawozdania z roku 2004: Sprawozdanie z gospodarki finansowej Politechniki Gdańskiej za 

2004 rok; Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za 2004 rok, Sytuacja kadrowa w Politechnice 

Gdańskiej. 
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ników w postaci graficznej. Jednostkami decyzyjnymi (DMU) są wydziały uczelni. 

Zmiennymi wejścia w modelu są: wysokość dotacji budżetowej na działalność dydak-

tyczną (X1) i liczba kadry dydaktycznej (X2). Zmienną wyjścia jest liczba studentów 

(Y). Jest to struktura, nie odbiegająca od modeli przedstawianych w literaturze przed-

miotu
43

. 

DMU jest technicznie efektywna, jeżeli jest w stanie uzyskać maksymalną wartość 

wyjścia z zestawu ustalonych zmiennych wejść (jest to model zorientowany na wyjścia 

output-oriented) lub jest zdolna do zminimalizowania wartości wejść do osiągnięcia 

tego samego poziomu wyjścia (jest to model zorientowany na wejścia input-oriented)
44

. 

Do analiz został przyjęty model input-oriented. Wynika to z ograniczeń stawianych 

w uczelni na liczbę przyjmowanych studentów. Dążąc do poprawy efektywności funk-

cjonowania poszczególnych wydziałów należy założyć, że maksymalna liczba studen-

tów jest ustalona w wyniku przyjętych przez władze uczelni limitów przyjęć. Ewentu-

alne zwiększanie liczby studentów jest ograniczone, między innymi obserwowanym 

w ostatnich latach spadkiem zainteresowania studiami technicznymi oraz coraz niższą 

sprawnością kształcenia. Te uwarunkowania wpływają na to, że działania zmierzające 

do zwiększenia efektywności powinny być koncentrowane na wejściach. Należy pod-

kreślić, że najlepszym rozwiązaniem byłoby takie zwiększenie liczby studentów, przy 

zachowaniu wysokiego poziomu jakości procesu kształcenia, aby maksymalizować 

wykorzystanie dostępnych zasobów (wejść). Tak więc ocena efektywności poszczegól-

nych DMU (wydziałów) będzie dotyczyła oceny stopnia wykorzystania wejść przy 

ustalonej wielkości wyjść.  

Ustalono, że zmiennymi wejścia do modelu będzie wysokość dotacji na działalność 

dydaktyczną oraz liczba nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydak-

tyczny. Wysokość dotacji na działalność dydaktyczną dla poszczególnych DMU (wy-

działów) ustalana jest na podstawie algorytmu podziału, zbliżonego swoją strukturą do 

algorytmu ministerialnego. Nie bierze się tu jednakże pod uwagę faktu, iż większość 

wydziałów dofinansowuje działalność dydaktyczną z innych źródeł, takich jak odpłatna 

działalność dydaktyczna lub środki przeznaczone na działalność badawczą (DS). Rów-

nież w przypadku kadry nauczycieli akademickich mogą pojawić się pewne problemy. 

Łączna liczba wszystkich nauczycieli zaangażowanych na wydziale nie jest miernikiem 

obiektywnym z punktu widzenia efektywności. Ma tu znaczenie stanowisko, co zwią-

zane jest z kosztem pracy, jak również struktura prowadzonych zajęć.  

Definiowanie wyjścia też nie jest w pełni jednoznaczne. Przyjmując liczbę studentów 

należy mieć świadomość tego, że nie jest to grupa jednorodna. Koszt kształcenia 

w zależności od semestru jest bardzo zróżnicowany, co wynika ze zróżnicowania form 

prowadzonych zajęć
45

. Dodatkowym problemem jest rozróżnianie studiów stacjonar-

nych i niestacjonarnych. Bieżący rok jest ostatnim, w którym studia niestacjonarne są 

częściowo dotowane. Również statystyki publikowane przez GUS podają, między in-

nymi, liczbę studentów „po ostatnim roku studiów bez egzaminów dyplomowych”.  

                                                           
43 Np. A. Afonso, M. Santos, Public Tertiary Education Expenditure in Portugal: a Non-Parametric Efficiency 
Analysis, May 2004, http://pascal.iseg.utl.pt/~depteco/wp/wp052004.pdf 2005-10-20. 
44 A. Afonso, M. Santos, Public Tertiary ..., op. cit., s. 13.  
45 Było to przedmiotem analizy we wcześniejszych publikacjach autora, np. A. Szuwarzyński, Wpływ 
struktury zajęć dydaktycznych na sytuację finansową uczelni, w: F. Bławat (red.), Prace naukowe Katedry 

Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Tom II, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 

Gdańsk 2003, s. 207-218. 

http://pascal.iseg.utl.pt/~depteco/wp/wp052004.pdf
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Właściwy dobór zmiennych wejść i wyjść wymaga przeprowadzenia analiz nie tylko 

dostępnych danych empirycznych, ale również innych uwarunkowań. Stawiając pro-

blem określenia efektywności wykorzystania zasobów (fundusze z dotacji i kadra), przy 

danej liczbie studentów należy dodatkowo zwrócić uwagę na pewne regulacje prawne 

dotyczące relacji liczby studentów i kadry samodzielnych pracowników naukowych. 

Dla kierunków technicznych przyjmuje się wskaźnik 90 studentów na jednego profe-

sora, a dla kierunków ekonomicznych 180. Dotyczy to studentów wszystkich form 

zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.  

Celem sformułowanego modelu jest określenie technicznej efektywności poszcze-

gólnych wydziałów. Z analizy został wyłączony jeden z wydziałów świadczący na dużą 

skalę usługi dla wszystkich pozostałych. Jest to konieczne, gdyż ocena efektywności 

jest względna, co wymaga założenia o pracy wszystkich DMU w takich samych warun-

kach.  

Wyniki analizy przedstawione są na rysunku 1. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań PG z roku 2004. 

Rysunek 1. Model input-oriented dla 8 DMU (kadra profesorska i dotacja) 

Wydziały 6 i 8 tworzą linię graniczną (DEA frontier) a ich efektywność wynosi 1. 

Wszystkie pozostałe cechują się niższą od jedności efektywnością. Przykład oceny 

efektywności przedstawiony jest na rysunku dla wydziału 2. Jest to stosunek długości 

odcinka wychodzącego z początku układu współrzędnych do punktu przecięcia z linią 

graniczną (punkt 2’) do długości odcinka łączącego początek układu współrzędnych 

z punktem 2. W tabeli 4 przedstawione są wartości efektywności obliczone dla wszyst-

kich DMU.  

Tabela 4. Wyniki obliczeń efektywności (kadra profesorska i dotacja) 

DMU W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Efektywność 0,788 0,621 0,935 0,962 0,967 1,000 0,751 1,000 
Źródło: Opracowanie własne 

Sposób interpretacji uzyskanych wyników jest następujący. Przykładowy wydział 

W2 ma efektywność 0,621, co oznacza, że może zredukować wartość zmiennych 

wszystkich swoich wejść (zdefiniowanych w modelu) o 37,9% bez zmniejszenia wiel-

kości zmiennej wyjścia. Oznacza to, że przekazywane środki z dotacji budżetowej oraz 

kadra profesorska mogą być zredukowane bez wpływu na zmniejszenie liczby kształco-

nych studentów. Trzeba tu podkreślić, że dwa wydziały wskazane jako efektywne speł-

niają wymagane proporcje studentów do kadry.  
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Celowo został przedstawiony prosty przykład, aby można było dokonać weryfikacji 

prawidłowości sformułowanego modelu.  

Kolejny model przedstawiony na rysunku 2 ilustruje wspomniane wcześniej pro-

blemy z ustalaniem struktury zmiennych wejść i wyjść. Przyjęto jako jedną ze zmien-

nych wejścia wysokość dotacji (X2). Drugą zmienną wejścia są godziny wynikające 

z pensum zatrudnionych w procesie kształcenia nauczycieli akademickich (X1). Kilka 

wydziałów prowadzi studia doktoranckie, na których łącznie studiuje około 580 słucha-

czy. Są oni wliczani w sprawozdaniach do liczby studentów. Jednakże trzeba tu podkre-

ślić, że mają oni relatywnie niewiele zajęć, w których biorą udział jako studenci. Nato-

miast wszyscy z nich są zobowiązani do prowadzenia zajęć (do 90 godzin w roku). Stąd 

w kolejnym modelu liczba studentów została zmniejszona o liczbę doktorantów (Y), 

natomiast do godzin wynikających z pensum nauczycieli dodano godziny realizowane 

przez doktorantów. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań PG z roku 2004. 

Rysunek 2. Model input-oriented dla 8 DMU – wariant 1 (godziny dydaktyczne  

i dotacja) 

Kolejny rysunek przedstawia model, w którym doktoranci są uwzględnieni tak jak 

studenci (nie bierze się pod uwagę tego, że prowadzą zajęcia). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań PG z roku 2004. 

Rysunek 3. Model input-oriented dla 8 DMU – wariant 2 (godziny dydaktyczne  

i dotacja) 

Tabela 5 przedstawia obliczone wartości efektywności dla wszystkich wydziałów dla 

obu wariantów przedstawionych na rysunkach 2 i 3. 
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Tabela 5. Wyniki obliczeń efektywności (godziny dydaktyczne i dotacja) 

DMU W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Wariant 1 0,735 0,876 0,769 0,714 0,825 0,556 1,000 1,000 

Wariant 2 0,735 1,000 0,850 0,836 0,905 0,649 0,924 1,000 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawione obliczenia pokazują na ile istotne jest przyjęcie założenia o zmiennych 

wejść i wyjść w modelu. Na obecnym etapie prowadzenia badań trudno odnosić się do 

bezwzględnych wartości uzyskanych wyników, ze względu na ideowy i uproszczony 

model niepozwalający na formułowanie wniosków decyzyjnych. Bez wątpienia 

uwzględnienie większej liczby czynników pozwoli na pełniejsze opisanie problemu 

efektywności funkcjonowania szkoły wyższej.  

 

7. PODSUMOWANIE 

Uniwersytety są ważnym miejscem kształtowania kapitału intelektualnego. Biorąc 

pod uwagę dotowanie ich działalności z budżetu państwa (nie tylko w warunkach pol-

skich) są one również poważnym obciążeniem dla podatnika. Efektywność, z jaką wy-

korzystywane są zasoby, aby uzyskać efekty w postaci dobrze wykształconych absol-

wentów oraz użytecznych wyników badań jest więc ważnym zagadnieniem polityki 

publicznej. Ponadto, przy rosnącej globalnej konkurencji o studenta, efektywność uni-

wersytetów jest zagadnieniem międzynarodowym
46

. Przykładowo, pojawia się wiele 

ofert uniwersytetów europejskich skierowanych specjalnie dla studentów polskich.  

Przedstawiona nieparametryczna metoda oceny efektywności daje szerokie możliwo-

ści prowadzenia analiz. Prowadzenie takich analiz oraz wyciąganie wniosków decyzyj-

nych wydaje się konieczne, biorąc pod uwagę przedstawione zagrożenia płynące z oto-

czenia. Przedstawione tu modele mają pokazać przydatność (wykazaną w wielu bada-

niach na świecie) metody DEA w prowadzeniu działań zmierzających do zwiększania 

efektywności funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Będzie to przedmiotem 

dalszych badań. 
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