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1. WSTĘP  

Szkolnictwo wyższe stanowi bardzo istotny element systemu edukacyjnego każdego 

kraju. Funkcjonowanie uczelni charakteryzujące się realizowaniem badań naukowych, 

działalnością dydaktyczną i innowacjami zdominowane jest przez działania związane 

z kreowaniem (tworzeniem) i przekazywaniem (rozpowszechnianiem) wiedzy
1
. Genero-

wanie i rozpowszechnianie wiedzy przekłada się na udoskonalone kompetencje i umie-

jętności siły roboczej oraz rozwój i komercjalizację nowych technologii. Jednocześnie 

uczelnie znajdują się pod dużą presją społeczną wynikającą między innymi z bezpo-

średniego wpływu ich funkcjonowania na tworzenie elit społecznych oraz gospodarkę, 

która w znaczącym stopniu zależy od wysoko wykwalifikowanych kadr, a to z kolei 

stanowi warunek konieczny na drodze sprostania konkurencji w wymiarze europejskim 

i globalnym
2
. To absolwenci szkół wyższych często obejmują stanowiska związane 

z kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych, zarządzaniem, opieką medyczną, stano-

wieniem i egzekwowaniem prawa, jak również te decydujące o polityce narodowej, re-

gionalnej, czy samorządowej. Można zatem dostrzec bezpośrednią zależność między 

jakością procesu kształcenia na poziomie wyższym a potencjałem społeczeństwa sta-

nowiącym zaplecze rozwoju gospodarczego kraju. To „czynniki niewidzialne”, takie jak 

                                                           
1 Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, (COM (2003) 58), 

10.01.2003 Bruksela, http://www.menis.gov.pl, zob. P. Conceição, M. Heitar, Universities in the Learning 

Economy: Balancing Institutional Integrity with Organizational Diversity, [w:] D. Archibugi, B.A. Lundvall 
(red.), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 83. 
2 K. Ciekot, Wybrane aspekty badania jakości kształcenia, [w:] K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, A. 

Daniluk, J. Skrzyp (red. nauk.), Jakość kształcenia w szkole wyższej – dążenie do doskonałości, Materiały z 
konferencji naukowej, Siedlce, 24-25.09.2001 r., Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001 r., s. 49; 

zob. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Warszawa, kwiecień 2003 r., 

http://www.menis.gov.pl/oswiata/ksztzaw/strat_ust.htm. 

http://www.menis.gov.pl/
http://www.menis.gov.pl/oswiata/ksztzaw/strat_ust.htm
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zdolność podejmowania właściwych decyzji, wiedza oraz umiejętności nabyte podczas 

procesu kształcenia determinują potrzebę priorytetowego potraktowania jakości na 

wszystkich szczeblach systemu edukacyjnego, a w szczególności na poziomie studiów 

wyższych
3
. Tezę tą potwierdza M. Dąbrowa-Szefler, która twierdzi, że oddziaływanie 

nauki na gospodarkę opartą na wiedzy odbywa się pośrednio poprzez „edukację, 

a przede wszystkim przez kształcenie na poziomie wyższym, które dostarcza społeczeń-

stwu i gospodarce wysoko wykwalifikowanych kadr”
4
. Nie ulega wątpliwości, że to 

przede wszystkim szkoły wyższe decydują o kształtowaniu społeczeństwa wiedzy 

i gospodarki opartej na wiedzy. Możliwości sprostania wymaganiom stawianym przed 

uczelniami w dużym stopniu zależą od wypracowanego systemu zarządzania wiedzą 

w samych szkołach wyższych. Najważniejszymi dla szkół wyższych rodzajami wiedzy 

są wiedza naukowa oraz wiedza organizacyjna. Wiedza naukowa powstaje w wyniku 

prowadzonych badań naukowych i jest gromadzona (kodyfikowana), a następnie prze-

kazywana studentom i odbiorcom na rynku badawczym. Wiedza organizacyjna nato-

miast, to wiedza potrzebna do skutecznego zarządzania uczelnią i konsekwentnego 

powiększania przewagi konkurencyjnej
5
. To właśnie ten aspekt wiedzy jest kluczowy 

z punktu widzenia celu niniejszego opracowania i będzie przedmiotem dalszej części 

artykułu. Jakość kształcenia, jako jeden z elementów budowania przewagi konkuren-

cyjnej, zależy bowiem między innymi od sposobu zarządzania uczelnią, a w szcze-

gólności od wykorzystywanych rozwiązań systemowych. Akredytacja środowiskowa – 

pierwsza z inicjatyw związanych z podnoszeniem jakości kształcenia w polskim szkol-

nictwie wyższym, uwzględnia takie rozwiązania. Tym samym autor przyjmuje hipotezę, 

że standardy akredytacyjne, których spełnienie związane jest z procesem pozyskiwania 

i upowszechniania informacji dotyczących procesu kształcenia mają największy wpływ 

na doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. 

 

2. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I JEJ ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU 

SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

Jako podmioty kształtujące podaż usług edukacyjnych na poziomie studiów 

wyższych, uczelnie muszą spełniać obowiązki związane z koniecznością ciągłego nad-

zoru nad procesem świadczenia usług edukacyjnych, ze stosowaniem nowoczesnych 

metod nauczania, z dbałością o zgodność procesu kształcenia z powszechnie akcepto-

wanymi standardami wiedzy, a także z ciągłym doskonaleniem organizacji i zarządza-

nia z uwzględnieniem troski o klienta. Problematyka jakości kształcenia w polskim 

szkolnictwie wyższym nabiera szczególnego wymiaru. Już drugą dekadę jakość usługi 

edukacyjnej świadczonej przez szkoły wyższe stanowi przedmiot ożywionych dyskusji 

zarówno środowiska akademickiego, jak i organów rządowych. Najwyższy w Europie 

współczynnik przyrostu liczby szkół wyższych, z jednej strony decydujący o jakże 

pożądanym wzroście współczynnika skolaryzacji, związany jest niestety z bardzo zróż-

                                                           
3 A.V. Feigenbaum, Quality Education and America’s Competitiveness, „Quality Progress”, Vol. 27 No. 9, 

1994, s. 83-84. 
4 M. Dąbrowa-Szefler, Nauka w gospodarce opartej na wiedzy a sytuacja w Polsce, „Nauka i szkolnictwo 

wyższe” nr 2/22/2003 – Gospodarka oparta na wiedzy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa 

Wyższego, Warszawa 2003, s. 74. 
5 J. Jabłecka, Uniwersytet jako organizacja ucząca się, [w:] A. Szuwarzyński (red.), Zarządzanie wiedzą 

w szkolnictwie wyższym, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, Wydział 

Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, s. 11. 
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nicowaną jakościowo ofertą edukacyjną
6
. Taki stan rzeczy doprowadził do zainicjowa-

nia działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia w polskim szkolnictwie 

wyższym. Pierwszą w tym zakresie okazała się reakcja samego środowiska akademic-

kiego przejawiająca się utworzeniem systemu akredytacji środowiskowej. Pomimo 

uchwalonych rozwiązań prawnych wprowadzających do polskiego szkolnictwa wyż-

szego drugi rodzaj akredytacji – akredytację powszechną, to akredytacja środowiskowa 

ma za zadanie wyróżniać daną uczelnię na coraz bardziej konkurencyjnym rynku szkół 

wyższych
7
. 

Szerokie spojrzenie na problematykę jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym 

wymaga uwzględnienia wielu zróżnicowanych względem siebie czynników. A. Buch-

ner-Jeziorska i A. Boczkowski określają jakość kształcenia jako „proces przekazywa-

nia/pozyskiwania wiedzy i kreowania/nabywania kompetencji”
8
. Podobnie twierdzi  

E. Skrzypek, według której jakość kształcenia zależy od „materiału”, na który z jednej 

strony składają się studenci, a z drugiej mistrzowie, autorytety naukowe i moralne. 

Dlatego też, aby mieć wyobrażenie o jakości kształcenia, konieczne jest śledzenie rela-

cji mistrz-uczeń
9
. Warto jednak podkreślić, że jakość procesu kształcenia zależy od 

wielu czynników, nie zawsze związanych z postawą nauczyciela akademickiego czy 

studenta. W projekcie badawczym dotyczącym systemowych przesłanek zapewnienia 

jakości kształcenia w instytucji akademickiej stwierdza się między innymi, że zależy 

ona przede wszystkim od decyzji i działań, które są podejmowane na różnych szcze-

blach organizacji, począwszy od samej uczelni, poprzez wydziały, instytuty, katedry, 

zakłady, a wreszcie przez samych nauczycieli akademickich. Decyzje te dotyczą sze-

roko rozumianego zarządzania instytucją i przyjmują charakter „instytucjonalnych prze-

słanek jakości kształcenia”. Dotyczą też organizacji systemu studiów i stanowią „sys-

temowe przesłanki jakości kształcenia”. 

Do instytucjonalnych przesłanek jakości kształcenia należą: 

 rozwiązania stwarzające korzystne warunki funkcjonowania instytucji, nieko-

niecznie bezpośrednio związane z systemem kształcenia, 

 rozwiązania stwarzające korzystne warunki funkcjonowania systemu studiów. 

Systemowymi przesłankami jakości kształcenia są: 

 struktura systemu studiów, 

 ogólne zasady tworzenia programów studiów, 

 zasady studiowania
10

. 

Inny podział obszarów bezpośrednio bądź pośrednio warunkujących jakość procesu 

kształcenia zakłada, że zależy ona od: 

 jakości kadry, 

                                                           
6 Zob. Szkoły wyższe i ich finanse w 2003 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004, s. XVI. 
7 Art. 38-43 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych 

szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U., nr 85, poz. 924). 
8 A. Buchner-Jeziorska, A. Boczkowski, Procedury i negocjacje – jakość kształcenia w szkole wyższej, 
OMEGA-PRAKSIS, Łódź 1996, s. 14. 
9 E. Skrzypek, Jakość procesu kształcenia w uczelni, „Problemy Jakości” nr 10/2001, Wydawnictwo SIGMA-

NOT, Warszawa 2001, s. 13. 
10 A. Kraśniewski, J. Woźnicki, R.Z. Morawski, K. Antoszkiewicz, Identyfikacja tych elementów systemu 

studiów, które mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na jakość kształcenia, opracowanie w ramach realizacji 

projektu badawczego KBN nr H01F 060 11, Politechnika Warszawska, listopad 1996. 



Dawid Wosik 

56 

 materialnych warunków kształcenia (baza lokalowa, wyposażenie sal dydak-

tycznych, laboratoriów, bibliotek), 

 systemowych uwarunkowań jakości (elementy organizacyjne, funkcjonalne 

i programowe)
11

. 

Jak wynika z powyższych rozważań, jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym jest 

zagadnieniem bardzo złożonym, a przyjęte kryteria oceny powinny uwzględniać za-

równo zasoby szkoły wyższej, jak i wcześniej wspomnianą wiedzę organizacyjną 

uczelni. Złożoność zagadnienia polega między innymi na tym, że nie może ono zostać 

opisane za pomocą jednego wskaźnika. Różne podmioty bezpośrednio zainteresowane 

procesem kształcenia na poziomie wyższym (tzw. interesariusze) dostrzegają odmienne 

charakterystyki wpływające na jakość i dlatego trudno wskazać jedną, powszechnie 

akceptowaną definicję jakości kształcenia
12

. Na tej podstawie jakość kształcenia 

w szkolnictwie wyższym należałoby zdefiniować jako wielowymiarową, wielopozio-

mową i dynamiczną koncepcję związaną ze sposobem funkcjonowania uczelni 

w aspekcie zarówno przyjętej misji i założonych celów, jak i sprostania przyjętym za 

obowiązujące wymaganiom systemowym, instytucjonalnym oraz programowym. Na-

leży przy tym pamiętać, że opis jakości kształcenia będzie różny w zależności od: 

 wymagań stawianych przez różne grupy interesów (wymagania formułowane 

przez studentów, pracodawców, organy rządowe, środowisko akademickie, 

społeczeństwo, itp.); 

 punktu odniesienia (elementy wejściowe wpływające na jakość kształcenia, pro-

cesy, elementy wyjściowe, misja, sformułowane cele, itp.); 

 atrybutów i czynników charakteryzujących szkolnictwo wyższe w sensie glo-

balnym, oraz; 

 historycznej perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego
13

. 

Stąd charakterystyka oraz sposób definiowania jakości kształcenia zdeterminowane 

są przyjętą perspektywą opisu tego zagadnienia.  

 

3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 

Z uwagi na problematykę niniejszego artykułu, szczególnego znaczenia nabierają 

wyżej wymienione przesłanki instytucjonalne oddziałujące na poziom jakości świad-

czonej usługi edukacyjnej
14

. To strategia zarządzania uczelnią ma bezpośredni wpływ 

na możliwości doskonalenia realizowanych w szkole wyższej procesów, warunkując 

tym samym podnoszenie jakości kształcenia. Przyjęty punkt odniesienia wymaga od 

autora przybliżenia zagadnień związanych z zarządzaniem, a w szczególności zarządza-

niem jakością, które może przyczynić się do podwyższenia konkurencyjności świad-

czonych usług edukacyjnych. 

                                                           
11 E. Pryłowska, Narzędzia planowania jakości zajęć dydaktycznych w systemie jakości ISO 9001:94, [w:] 

T. Kraszewski (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo 
Naukowe Novum Sp. z o.o., Płock 2000, s. 221. 
12 Y.C. Cheng, W.M. Tam, Multi-models of quality in education, „Quality Assurance in Education”, Vol. 5, 

No. 1, MCB University Press 1997, s. 23. 
13 L. Vlăsceanu, L. Grünberg, D. Pâvlea, Quality Assurance and Accreditation: Glossary of Basic Terms and 

Definitions, Papers on Higher Education, UNESCO, Bucharest, 2004, s. 46. 
14 Zob. A. Kraśniewski, J. Woźnicki, R. Z. Morawski, Identyfikacja…, op. cit. 
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Zdaniem P. F. Drucker’a wiek XXI będzie okresem wykorzystania zasad zarządzania 

w sektorze publicznym, w którym obecnie potrzebne jest przeprowadzenie systema-

tycznych, konkretnych działań, co w efekcie może przynieść stosunkowo szybko bardzo 

dobre rezultaty
15

. Tezę tą uzasadnia tym, że w krajach rozwiniętych sektor wzrostu nie 

będzie związany ze sferą biznesu, ale najprawdopodobniej właśnie ze sferą publiczną
16

. 

Ten sam autor twierdzi, że „zarządzanie jest niejako narzędziem, które ma zapewnić 

instytucji, niezależnie od tego, czy będzie nią kościół, uniwersytet czy szpital, możliwo-

ści osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu zewnętrznym, w którym ona 

działa”
17

. O ile celem zarządzania jest zapewnienie oczekiwanych rezultatów, to proces 

ten musi rozpoczynać się określeniem zakładanych wyników oraz zadbaniem o zasoby 

niezbędne do ich osiągnięcia
18

. Tym samym bardzo trafnym jest utożsamianie zarządza-

nia z „dążeniem do wykreowania pożądanej przyszłości przy uwzględnieniu przeszłości 

i teraźniejszości”
19

. Stąd zarządzanie to, z jednej strony takie wykorzystanie funkcji 

planowania, motywowania i kontrolowania, aby organizacja zrealizowała specyficzne 

dla niej cele, z drugiej, podstawowa działalność, od której zależy to, jak dobrze organi-

zacja służy powiązanym z nią ludziom
20

. Odwołując się do zasad kompleksowego za-

rządzania jakością (Total Quality Management – TQM), szczególnego znaczenia na-

biera druga część przytoczonej definicji
21

. Jakość bowiem, rozumiana jako rezultat, 

tworzona jest przez człowieka na skutek wielu różnych procesów i czynności realizo-

wanych w organizacji
22

. To właśnie położenie nacisku na czynnik ludzki stanowi istotę 

TQM – zespołową filozofię zarządzania, według której „potrzeby klienta oraz cele 

przedsiębiorstwa są nierozłączne”
23

. Zgodnie z koncepcją TQM to klient jest rdzeniem 

wszelkich działań związanych z doskonaleniem realizowanych w organizacji procesów. 

Jednocześnie w myśl zasad zaproponowanych przez J. M. Juran’a identyfikacja za-

równo klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych organizacji oraz określenie ich po-

trzeb powinno stanowić punkt wyjścia na drodze do kompleksowego zarządzania jako-

ścią
24

. Istotę kompleksowego trafnie ujął R.L. Flood, formułując następujące zasady: 

 konieczność uzgodnienia wymagań, zarówno klientów wewnętrznych, jak 

i zewnętrznych; 

 spełnianie wymagań klientów za pierwszym i każdym następnym razem; 

 doskonalenie jakości ma na celu zmniejszenie marnotrawstwa i koszów całko-

witych; 

                                                           
15 P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 8-9. 
16 Ibidem, s. 39. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1998, s. 20. 
20 Ibidem, s. 24. 
21 Zarządzanie jakością stanowi element zarządzania organizacją (zob. J. Łańcucki (red.), Podstawy 
kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2003, s. 22). To skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu 

do jakości (Punkt 3.2.8 PN-EN ISO 9000:2001, Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia, 
Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001). 
22 J. Łańcucki, Podstawy…, op. cit., s. 23. 
23 Total Quality Management Master Plan, Department of Defense USA, Washington, August 1988, s. 1, [za:] 
R. Karaszewski, Zarządzanie jakością – koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego 

biznesu, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 137. 
24 R. L. Flood, Beyond TQM, John Wiley & Sons, West Sussex, 1993, s. 20. 
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 koncentracja działań na zapobieganiu problemom zamiast na skutkach ich wy-

stąpienia („gaszenie pożaru”); 

 tylko planowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania może przynieść rezul-

taty związane z doskonaleniem jakości; 

 każda praca musi podwyższać wartość; 

 zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania i na każ-

dym stanowisku; 

 położenie nacisku na pomiar pomagający ocenić stopień spełnienia wymagań 

oraz realizacji celów; 

 ustanowienie kultury ciągłego doskonalenia; 

 położenie nacisku na promowanie kreatywności
25

. 

Odnosząc powyższe rozważania do specyfiki szkolnictwa wyższego warto zauważyć, 

że jednym z czynników decydujących o wyjątkowym charakterze usług edukacyjnych 

realizowanych na poziomie wyższym jest właśnie klient. W przypadku szkoły wyższej 

są nimi między innymi studenci, pracodawcy, państwo, pracownicy szkoły wyższej
26

. 

Student na przykład będzie formułował wymagania dotyczące jakości funkcjonalnej – 

to znaczy sposobu świadczenia usługi przez szkołę wyższą. Każda ze zidentyfikowa-

nych grup klientów bezpośrednio lub pośrednio związanych z systemem edukacyjnym 

ma swoje, specyficzne wymagania, w różnym stopniu wpływające na postrzeganie 

jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym
27

. Istotnego znaczenia z punktu widzenia 

specyfiki wymagań nabiera nie tylko rozróżnienie poszczególnych grup klientów, ale 

wspomniany podział klienta szkoły wyższej na klienta wewnętrznego oraz klienta ze-

wnętrznego. Klient wewnętrzny to osoba wewnątrz organizacji, która otrzymując część 

pracy wykonanej przez kogoś innego wzbogaca ją o swój własny wkład, by z kolei 

przekazać ją komuś następnemu
28

. Ta definicja w dużej mierze przystająca do procesu 

wytwórczego, gdzie klient wewnętrzny jest ogniwem w cyklu produkcyjnym współtwo-

rzącym wyrób gotowy, wymaga dostosowania do specyfiki świadczenia usługi kształ-

cenia w szkole wyższej. O ile taka zależność jest w miarę czytelna w przypadku pra-

cowników administracyjno-technicznych uczelni, to innego wymiaru nabiera w odnie-

sieniu do pracowników naukowo-dydaktycznych. Z tej perspektywy ów „wkład wła-

sny” pracownika naukowo-dydaktycznego powinien być postrzegany jako jeden z ele-

mentów decydujących o jakości świadczonej usługi edukacyjnej mający bezpośredni 

wpływ na dalszy przebieg procesu kształcenia. Przekazanie określonej wiedzy przez 

jednego pracownika naukowo-dydaktycznego może mieć bowiem decydujące znaczenie 

w kontekście przyswajania wiedzy przez studenta podczas procesu dydaktycznego re-

alizowanego przez innego nauczyciela akademickiego. 

 

 

 

                                                           
25 Ibidem, s. 48. 
26 Zob. M.S. Owlia, E.M Aspinwall, TQM in higher education – a review, „International Journal of Quality & 
Reliability Management”, Vol. 14, No. 5, MCB University Press 1997, s. 529; S. Sahney, D.K. Banwet, S. 

Karunes, Conceptualizing total quality management in higher education, „The TQM Magazine”, Vol. 16, No. 

2, 2004, s. 153. 
27 M.S. Owlia, E.M. Aspinwall, A framework for the dimensions of quality in higher education, „Quality 

Assurance in Education”, Vol. 4 No. 2, MCB University Press 1996, s. 18. 
28 J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999, s. 19. 
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4. CHARAKTERYSTYKA METODY BADAWCZEJ 

Wnioski przedstawione w dalszej części artykułu zostały sformułowane na podstawie 

wyników badań ilościowych skierowanych do zarządzających szkołami wyższymi, 

wydziałami, instytutami oraz katedrami, w których realizowany jest co najmniej jeden 

akredytowany przez środowiskową komisję akredytacyjną kierunek studiów. O wybo-

rze próby badawczej zdecydowały akredytacje udzielone przez następujące środowi-

skowe komisje akredytacyjne
29

:  

 Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA),  

 Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT),  

 Komisję Akredytacyjną Uczelni Rolniczych (KAUR),  

 Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych (KAUM),  

 Komisję Akredytacyjną Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych (FPiAKE), 

 Komisję Akredytacyjną Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” 

(SEM „Forum”). 

Badania zostały przeprowadzone w dniach 4.05 – 31.07.2004 r. i objęły całą popula-

cję, to jest 314 jednostek organizacyjnych szkół wyższych posiadających 411 akredy-

towanych kierunków studiów. Badania polegały na wypełnieniu i odesłaniu załączo-

nego do wiadomości elektronicznej kwestionariusza ankietowego. Ponadto istniała 

możliwość wypełnienia ankiety pod wskazanym respondentom i tylko im udostępnio-

nym adresem witryny internetowej. W sumie w badaniach udział wzięły 94 jednostki 

organizacyjne szkół wyższych, co stanowi 29,9% populacji. Spośród 94 jednostek 

93,6% odpowiada szkołom publicznym. W badaniach udział wzięło 47 wydziałów 

szkół wyższych (50%), 41 instytutów (43,6%) oraz 6 innych jednostek organizacyjnych 

(6,4%), w tym szkół niepublicznych nie posiadających struktury wydziałowej oraz jed-

nostki międzywydziałowe. Niespełna połowę respondentów stanowili dziekani lub 

prodziekani wydziałów (48,9%), w 41,5% przypadków była to dyrekcja instytutu (dy-

rektorzy lub zastępcy dyrektorów), a prawie co dziesiąty respondent (9,6%) to osoba 

zajmująca inne stanowisko (rektor, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, kie-

rownik wydziału, kierownik katedry). 

Pierwsza część kwestionariusza ankietowego stanowiącego narzędzie pomiaru 

w przeprowadzonych badaniach zawierała pytania dotyczące między innymi przesłanek 

ubiegania się o akredytację środowiskową, korzyści wynikających z uzyskania akredy-

tacji, jak również użyteczności poszczególnych wymagań. Z uwagi na problematykę 

niniejszego artykułu poniżej przedstawiono wyniki badań oraz wnioski dotyczące uży-

tecznego wymiaru akredytacji środowiskowej w aspekcie doskonalenia jakości kształ-

cenia oraz możliwości uzupełnienia standardów akredytacyjnych o wymagania charak-

terystyczne dla standardu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Uwzględnione w bada-

niach wymagania normy mogą być wykorzystane w projektowaniu, budowie i wdraża-

niu koncepcji zarządzania wiedzą w szkole wyższej, jednocześnie stanowiąc przykła-

dowe narzędzia systemowe w aspekcie gromadzenia i wykorzystywania informacji 

pochodzących zarówno od klientów wewnętrznych, jak i klientów zewnętrznych. 

 

                                                           
29 Liczba przyznanych akredytacji do dnia 30.04.2004 r. – stan według danych środowiskowych komisji 

akredytacyjnych. 
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5. UŻYTECZNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA 

STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH 

Jak z powyższego wynika, jednym z celów przeprowadzonych badań była identyfi-

kacja tych standardów akredytacyjnych, które zdaniem respondentów okazały się naj-

bardziej użyteczne. Ankietowanym zdefiniowano użyteczność jako stopień, w jakim 

spełnienie określonego wymagania wpłynęło na podniesienie jakości kształcenia 

w badanej jednostce organizacyjnej szkoły wyższej. Z analizy uzyskanych wyników 

w sposób jednoznaczny wynika, że wymaganiami, które okazały się najbardziej uży-

teczne były te, których odpowiedniki można odnaleźć w normach ISO serii 9000.  

Użyteczny wymiar akredytacji związany jest przede wszystkim z obowiązkiem usta-

nowienia i wdrożenia systemu ECTS. Można stwierdzić, że standard ten wymusza 

„uporządkowanie procesu kształcenia” w szkole wyższej. Konieczność opracowania 

syllabusów zajęć może być rozpatrywana w kategoriach upowszechniania i przepływu 

informacji wśród uczestników procesu kształcenia (nauczyciele akademiccy, studenci), 

a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na jakość procesu dydaktycznego i identyfika-

cję możliwości jego doskonalenia. Kolejne dwa wymagania wskazane przez badanych 

to ustanowienie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia oraz opracowanie 

raportu samooceny. Poniżej przedstawiono wszystkie brane pod uwagę podczas badań 

standardy akredytacyjne oraz zilustrowano otrzymane wyniki (rysunek 1, tabela 1). 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 1. Użyteczność poszczególnych wymagań akredytacyjnych 

Tak 

Raczej tak 

Trudno powiedzieć 

Raczej nie 

Nie 
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1. ustanowienie i wdrożenie systemu transferu punktów kredytowych (ECTS) 

(opracowanie syllabusów zajęć); 

2. spełnienie wymagań kadrowych w zakresie liczby studentów/liczby samo-

dzielnych pracowników naukowych; 

3. stosunek liczby studentów studiów dziennych/liczby studentów studiów za-

ocznych;  

4. minima programowe; 

5. ustanowienie systemu praktyk studenckich; 

6. wymagania w zakresie liczebności grup studenckich; 

7. wewnętrzny system oceny jakości kształcenia (ankiety studenckie, hospitacje, 

recenzje programów, itp.); 

8. wymagania dotyczące jakości prac dyplomowych (licencjackich, magister-

skich); 

9. pomiar satysfakcji absolwentów; 

10. pomiar satysfakcji pracodawców; 

11. opracowanie raportu samooceny. 

Tabela 1. Użyteczność wymagań akredytacyjnych – statystyki opisowe 

Wymaganie Średnia Moda Mediana 
Odchylenie 

standardowe 

Błąd 

standardowy 

1. 0,943820 2 1 1,190488 0,126192 

2. 0,582418 2 1 1,350440 0,141565 

3. 0,100000 Wielokrotna 0 1,472103 0,164586 

4. 0,637363 1 1 1,312474 0,137585 

5. 0,329114 1 1 1,268166 0,142680 

6. 0,164835 1 0 1,327184 0,139127 

7. 0,782609 2 1 1,299417 0,135474 

8. 0,494505 2 1 1,385429 0,145232 

9. 0,125000 0 0 1,096482 0,146524 

10. -0,183673 0 0 0,950295 0,135756 

11. 0,764706 2 1 1,350900 0,146526 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zapewne między innymi użyteczność poszczególnych wymagań zdecydowała o tym, 

że większość respondentów (64%) nie zamierza zrezygnować z akredytacji środowi-

skowej po wygaśnięciu ważności certyfikatu, a 13% z nich już podjęło decyzję o rea-

kredytacji kierunku studiów. Zaledwie co dwudziesty z badanych jest przeciwnego 

zdania (rysunek 2). 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 2. Opinia respondentów dotycząca ponownej akredytacji kierunku (-ów) 

studiów 
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W świetle przedstawionych wyników badań ilościowych należy stwierdzić, że wpływ 

akredytacji środowiskowej na doskonalenie jakości kształcenia w polskich szkołach 

wyższych wynika ze spełnienia standardów związanych z pozyskiwaniem i upowszech-

nianiem informacji na temat zachodzących w szkole wyższej procesów. To ustanowie-

nie i wdrożenie systemu transferu punktów kredytowych (ECTS), ustanowienie we-

wnętrznego systemu oceny jakości kształcenia oraz opracowanie raportu samooceny 

w największym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych usług edu-

kacyjnych. Tym samym należy podkreślić, że powyższe elementy wpisują się 

w proponowaną w normie ISO 9001:2000 strukturę wymagań względem systemu za-

rządzania jakością. O ile ustanowienie wewnętrznego systemu oceny jakości kształce-

nia, polegającego w przypadku akredytacji środowiskowej w głównej mierze na pozy-

skiwaniu opinii studentów na temat jakości prowadzonych zajęć, należy przyporządko-

wać wymaganiu dotyczącemu zadowolenia klienta zawartemu w punkcie 8.2.1 normy, 

to samoocena stanowi jedno z proponowanych rozwiązań w ramach wytycznych do-

skonalenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością zawartych w normie ISO 

9004:2000. Z kolei wdrożenie systemu ECTS związane z jednej strony, 

z pozyskiwaniem informacji dotyczących procesu dydaktycznego, a z drugiej, z ich 

upowszechnianiem kształcącym się na określonym kierunku studiów, należy utożsa-

miać ze spełnieniem innych wymagań zawartych w standardzie ISO 9001:2000. Wy-

magania ujęte w punkcie 4.1 normy wskazują między innymi na obowiązek zapewnie-

nia i dostępności zasobów oraz informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu 

i monitorowania procesów uprzednio zidentyfikowanych w organizacji. Wymagania 

związane z obowiązkiem ustanowienia procesów związanych z klientem zawarte 

w punkcie 7.2 normy dotyczą między innymi konieczności określenia i wdrożenia sku-

tecznych ustaleń odnoszących się do sposobu komunikacji dostarczających klientowi 

informacji o wyrobie.  

Fakt ten jednocześnie uzasadnia potrzebę analizy opinii respondentów pod kątem 

możliwości uzupełnienia standardów środowiskowych komisji akredytacyjnych o inne 

wymagania ISO 9001:2000, które z założenia decydują o doskonaleniu funkcjonującego 

w organizacji systemu zarządzania. W konsekwencji, kolejnym etapem badań było 

zweryfikowanie w opinii respondentów możliwości i potrzeby uzupełnienia standardów 

akredytacyjnych o następujące wymagania zawarte w normie ISO 9001:2000: 

 okresowe ustanawianie celów dotyczących jakości (operacyjnych i strategicz-

nych); 

 okresowy przegląd zarządzania dokonywany przez władze szkoły wyższej (pod 

kątem realizacji założonych celów dotyczących jakości; wyników pomiaru sa-

tysfakcji studentów, itp.); 

 audit wewnętrzny – okresowy proces wewnętrznej, bezstronnej i obiektywnej 

oceny prowadzony przez pracowników danej jednostki organizacyjnej szkoły 

wyższej lub audytorów spoza danej szkoły wyższej celem zweryfikowania 

zgodności postępowania z określonymi, przyjętymi wymaganiami (np. standar-

dami akredytacyjnymi); audytor wewnętrzny nie może audytować własnej 

pracy
30

. 

                                                           
30 Odpowiednio są to wymagania zawarte w punktach 5.4.1, 5.6, 8.2.2 PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania 

jakością - wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001. 
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Na podstawie analizy uzyskanych wyników trudno jednoznacznie określić stosunek 

respondentów, co do zasadności wykorzystania pierwszego z wyżej wymienionych 

wymagań. Zwraca uwagę zarówno duże zróżnicowanie otrzymanych odpowiedzi, jak 

i fakt, że większość respondentów nie miała zdania, a zdecydowaną mniejszość stano-

wią odpowiedzi ostre – „tak”, „nie” (rysunek 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 3. Opinia dotycząca uzupełnienia wymagań akredytacyjnych o okresowe 

ustanawianie celów jakościowych 

W opinii autora to dość zaskakujący wynik, tym bardziej, że standardem charaktery-

zującym podejście wszystkich jednostek akredytujących do problematyki jakości 

kształcenia jest obowiązek sformułowania misji. To właśnie wypełnienie misji powinno 

być skutkiem realizacji wcześniej sformułowanych celów, zarówno tych dotyczących 

działalności operacyjnej, jak i strategicznego wymiaru zarządzania szkołą wyższą. Jed-

nocześnie należy dodać, co wynika z opinii ekspertów w zakresie akredytacji uzyska-

nych podczas badań jakościowych, że uzasadnionym byłoby wykorzystanie tego typu 

rozwiązania. Warto przy tym przytoczyć opinie wyrażone przez E. Chmielecką  

i S. Chwirota, którzy zgadzają się, iż fatalnym nieszczęściem uczelni w Polsce jest brak 

zwyczaju sporządzania planów strategicznych
31

. 

Rozwiązaniem, które okazało się szeroko zaakceptowanym przez respondentów jest 

audit wewnętrzny. Opinia ponad połowy ankietowanych skłania do wniosku, że audit 

wewnętrzny jest potrzebny i znajdowałby zastosowanie w zarządzaniu jakością w pol-

skich szkołach wyższych (rysunek 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 4. Opinia dotycząca uzupełnienia wymagań akredytacyjnych o audit 

wewnętrzny 

                                                           
31 Na podstawie analizy treści wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2004 r. 
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Również większość spośród badanych przedstawicieli jednostek akredytowanych 

potwierdza zasadność uzupełnienia standardów akredytacyjnych o przegląd systemu 

zarządzania celem weryfikacji stopnia realizacji założonych celów jakościowych, ana-

lizy wyników badań ankietowych, hospitacji oraz wytyczania kolejnych celów. Wyniki 

badań dotyczące potencjalnego wykorzystania tego rozwiązania są o tyle niespodzie-

wane, że w większości wcześniej analizowanych opinii zanegowano, choć dość niejed-

noznacznie, użyteczność wprowadzania mechanizmu ustanawiania celów jakościowych 

(rysunek 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 5. Opinia dotycząca uzupełnienia wymagań akredytacyjnych o okresowy 

przegląd systemu zarządzania 

Reasumując, opinia respondentów dotycząca możliwości uzupełnienia akredytacji 

środowiskowej o elementy inicjujące doskonalenie pozwala stwierdzić, że modyfikacja 

wymagań akredytacyjnych w tym zakresie jest jak najbardziej uzasadniona. Z jednej 

strony wynika to z analizy wyników badań wskazujących na użyteczność poszczegól-

nych standardów akredytacyjnych, z drugiej bezpośrednio z opinii samych akredytowa-

nych dotyczących zasadności wykorzystania wskazanych wymagań systemowych.  

Zdaniem autora, choć uzyskane wyniki badań ilościowych określające potrzebę 

i możliwość uzupełnienia standardów akredytacyjnych o obowiązek okresowego usta-

nawiania celów jakościowych są bardzo zróżnicowane, a większość uzyskanych odpo-

wiedzi wskazuje na wariant „trudno powiedzieć”, to uzasadnionym jest postawienie 

tezy o użyteczności takiego rozwiązania. Po pierwsze, dość jednoznacznie potwierdza 

to opinia ekspertów w zakresie akredytacji w Polsce
32

, po drugie wynika to ze struktury 

samych standardów akredytacyjnych, które zważają na obowiązek sformułowania misji 

szkoły wyższej/jednostki organizacyjnej szkoły wyższej. 

 

6. PODSUMOWANIE 

Polskie szkoły wyższe stanęły przed wyzwaniem sprostania konkurencji zarówno na 

rynku rodzimym, jak i europejskim. W warunkach dynamicznego wzrostu dostępności 

wykształcenia elementem budowania przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej staje się 

jakość świadczonej usługi. To z kolei wymaga od uczelni wiedzy organizacyjnej, 

umiejętności reagowania na oczekiwania szeroko rozumianych klientów szkoły wyższej 

i wskazuje na wynikającą z tego potrzebę ustanowienia mechanizmów związanych 

                                                           
32 Na podstawie analizy treści wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2004 r. Do grona ekspertów 

zaliczono następujące osoby: E. Chmielecka, S. Chwirot, M. Gembicki, A. Konczakowska, E. Panek,  

M. Ratajczak, S. Podlaski. 
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z pozyskiwaniem i upowszechnianiem informacji. Wyniki przeprowadzonych przez au-

tora badań potwierdzają ten wniosek, a wykorzystanie elementów systemowych w za-

rządzaniu szkołą wyższą jawi się – w związku z coraz większą konkurencją – jako 

obowiązek, a nie możliwość, z której można skorzystać. Jednocześnie, co w pełni uza-

sadnia treść niniejszego artykułu, o ile akredytacja na stałe wpisała się w krajobraz 

polskiego szkolnictwa wyższego, nie upoważnia to do sformułowania wniosku, że już 

wszystko zostało zrobione. Przeprowadzona analiza danych ilościowych potwierdziła, 

że użyteczność akredytacji środowiskowej wynika przede wszystkim ze spełnienia tych 

standardów, które można zdefiniować jako elementy charakterystyczne dla zarządzania 

jakością w organizacji, bądź szerzej, zarządzania wiedzą. Istotę ich wykorzystania stanowi 

bowiem absorpcja i dyfuzja informacji dotyczących przebiegających w niej procesów. 

Warto zwrócić uwagę, że to wymagania społeczeństwa oraz zmieniające się warunki 

rynkowe w coraz większym stopniu decydują nie tylko o potrzebie zapewnienia i do-

skonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, ale również doskonalenia sa-

mych procedur z tym związanych. Jakość kształcenia należy utożsamiać z czynnikiem 

decydującym o stopniu zaufania do szkoły wyższej, który z jednej strony decyduje 

o przyszłym sukcesie absolwentów określonego kierunku studiów, a z drugiej o konku-

rencyjności gospodarki danego kraju. Jakość kształcenia nie jest oczywista, lecz jest 

bardzo ważnym elementem działalności szkoły wyższej, którym trzeba racjonalnie 

i odpowiedzialnie zarządzać, nieustannie uwzględniając możliwości ciągłego doskona-

lenia. 
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