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Zmieniające się dynamicznie otoczenie społeczno-gospodarcze, w jakim funkcjonują uczelnie wymagało od
nich podjęcia na przestrzeni ostatnich lat działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w ob-
szarze realizowanej działalności marketingowej. Typowa kompozycja instrumentów marketingowych wyma-
ga jednak innego podejścia z uwagi na specyfikę branży oraz klienta, do którego jest skierowana. 
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań względem realizacji usług edukacyjnych a rolą i wpływem ka-
dry dydaktycznej na procesy kreowania wizerunku uczelni. Zidentyfikowane oczekiwania mogą mieć istot-
ny wpływ na przyszłą politykę kadrową władz uczelni, również w kontekście „Konstytucji dla Nauki” i no-
wych propozycji mających na celu podniesienie roli i znaczenia kadry dydaktycznej. 
Na podstawie wyników przeprowadzonego wśród studentów uczelni publicznej badania, autorka artykułu
wyciąga istotne wnioski dotyczące relacji student-wykładowca, które oddając opinie respondentów, stano-
wią podstawę dla zaproponowania rozwiązań mających na celu wsparcie kadry dydaktycznej w osiąganiu
doskonałości procesów kształcenia i współpracy ze studentami. 
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The dynamically changing social-economic environment in which universities operate required from them
in the recent years taking measures aimed at introducing significant changes in the area of conducted
marketing activity. However, a typical composition of marketing instruments requires a different approach
due to the specific character of the branch and the targeted client.
The purpose of this article is the identification of expectations with regard to the implementation of
educational services, as well as the role and influence of didactic personnel on the processes of building a
university's image. The identified expectations may have a major impact on the future personnel policy of
university authorities, also in the context of "Constitution for Science" and new proposals which are
supposed to elevate the role and significance of the didactic personnel.
On the basis of a survey conducted among the students of a public university, the author of the article
draws important conclusions concerning the student-lecturer relationship, which reflecting the respondents'
opinions constitute a basis for proposing solutions aimed at supporting the didactic personnel in their effort
to bring perfection to the processes of education and cooperation with students.

Summary

Keywords: brand, brand identity, university, university brand management



Wprowadzenie

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. w szkołach wyższych stu-
diowało 1 291,9 tys. osób, czyli o 56,9 tys. mniej w stosunku do poprzed-
niego roku. Tym samym liczba osób studiujących w Polsce wróciła do po-
ziomu z roku akademickiego 1998/1999, kiedy wynosiła blisko 1 266 tys.
Od roku akademickiego 2005/2006, w którym liczba osób studiujących
wyniosła 1 953,8 tys., osiągając historyczne maksimum, liczba studentów
systematycznie zmniejsza się (MNiSW, 2013). Istotny spadek liczby ab-
solwentów obserwuje się począwszy od roku akademickiego 2011/2012
(GUS, 2018). W ostatnim dziesięcioleciu z rynku usług edukacyjnych
świadczonych przez szkoły wyższe ubyło blisko 33% klientów. W tym sa-
mym czasie liczba szkół wyższych zmalała z 456 w roku akademickim
2008/2009 (GUS, 2009) do 390 w roku akademickim 2016/2017 (GUS,
2017). Dodatkowo, liczbę studentów uregulowały przepisy dot. sposobu
podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz-
nych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 7 grudnia 2016 roku, zgodnie z którym w uczelni publicznej na
jednego nauczyciela akademickiego nie może przypadać więcej niż 13 stu-
dentów. 

Statystyki są dla sektora usług edukacyjnych zatrważające. Zmiany
w jego strukturze i funkcjonowaniu są efektem ewoluującej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, warunkującej aktualne funkcjonowanie uczelni. Od
kilku lat najczęściej podnoszonym argumentem jest niż demograficzny
i jego negatywny wpływ na zmniejszenie liczby studentów. Analizując
liczbę studentów dla 10 najlepszych uczelni w Polsce wg rankingu Per-
spektyw (2018), faktycznie można tę tezę jednoznacznie potwierdzić
(tab. 1). W przypadku 7 uczelni trend jest spadkowy. Jednakże wyniki
porównania wskazują również na istnienie, w przypadku 3 uczelni tren-
du wzrostowego (wyk. 1), co można uznać za zaprzeczenie dla tezy, iż
najważniejszym problemem, z jakim borykają się uczelnie publiczne
w Polsce jest kwestia spadającej liczby studentów wynikającej z przyczyn
czysto demograficznych.
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Tabela 1. Zestawienie ogólnej liczby studentów w roku 2008 i 2016

31.XII.2008 31.XII.2016
Wzrost/Spadek ogólnej

liczby studentów

1. Uniwersytet Warszawski 55 973 44 622 –11 351
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 46 542 40 905 –5 637
3. Politechnika Warszawska 31 101 32 174 1 073
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 46 817 37 847 –8 970
5. Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 31 589 28 653 –2 936
6. Politechnika Wrocławska 32 274 34 043 1 769
7. Gdański Uniwersytet Medyczny 4 936 5 204 268
8. Uniwersytet Wrocławski 36 874 26 014 –10 860
9. Politechnika Gdańska 21 638 21 241 –397

10. Politechnika Śląska 29 118 21 366 –7 752

Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2008, s.104–114; GUS, 2016, s.70–79).

Wykres 1. Procentowy wzrost/spadek ogólnej liczby studentów dla 10 pierwszych uczelni 

w rankingu uczelni akademickich 2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2008, s.104–114; GUS, 2016, s.70–79).

W ostatnich dwudziestu latach nasza cywilizacja doświadcza istotnych
zmian społeczno-kulturowych obejmujących wszystkie aspekty naszego ży-
cia: nowy model rodziny, procesy globalizacyjne, ewolucję technologii infor-
matycznych i jej wpływ na zmianę modelu i form komunikacji interperso-
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nalnej. Wśród czynników, jakie można uznać za mające wpływ na osiągnie
przez niektóre uczelnie sukcesu na polu utrzymania lub wzrostu liczby stu-
dentów, należy wskazać przede wszystkim: umiejętność szybkiej adaptacji
do wymagań rynkowych poprzez stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej,
zmiana modelu z tradycyjnego „zarządzania szkołą” na model biznesowy,
przewartościowanie roli i znaczenia kadry dydaktycznej poprzez wprowa-
dzenie systemu oceny i motywacji pracowników naukowo-dydaktycznych
oraz wdrożenie koncepcji marketingu usług, bazującej na komunikacji dwu-
kierunkowej i budowaniu partnerstwa w relacji student-wykładowca. 

Według Gordona (1999) marketing relacji jest ciągłym procesem poszu-
kiwania oraz tworzenia nowej wartości z indywidualnymi klientami, a tak-
że współdzielenia korzyści kreowanych w istniejącym układzie partner-
skim. W przeciwieństwie do klasycznego marketingu transakcji, w marke-
tingu relacji nie funkcjonuje koncentracja na pojedynczej sprzedaży, lecz na
utrzymaniu trwałej więzi z klientem, co doskonale wpisuje się w idee dzia-
łalności marketingowej uczelni. Marketing relacji jest to strategia mająca
na celu wspieranie lojalności, interakcji i długoterminowego zaangażowania
(Kumar, 2014, s. 1045). 

Celem zaprezentowanych w artykule rozważań, na podstawie badań
przeprowadzonych wśród odbiorców usług dydaktycznych jakimi są studen-
ci, jest identyfikacja oczekiwań studentów względem realizacji usług eduka-
cyjnych a rolą i wpływem kadry dydaktycznej na procesy kreowania wize-
runku uczelni i relacji z odbiorcami usług edukacyjnych. 

Zarządzanie marką uczelni

Jednym z istotnych aspektów zarządzania wizerunkiem uczelni jest
budowanie w otoczeniu rynkowym poczucia zaufania, że proces kształce-
nia spełnia wymogi jakościowe kluczowych interesariuszy uczelni. To po-
czucie zaufania budowane jest poprzez markę uczelni. Marka, wg Charte-
red Institute of Marketing, to „zbiór fizycznych cech produktu lub usługi
wraz ze związanymi z nimi przekonaniami i oczekiwaniami — niepowta-
rzalne skojarzenie wywołane w świadomości odbiorców przez nazwę lub
logo produktu czy usługi” (Dryl, 2012, s. 44). Marka ma swój wymiar ma-
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terialny w postaci identyfikacji wizerunkowej: nazwy, logo, symbol, jak
i niematerialny, stanowiący ogół skojarzeń, przekonań i wartości związa-
nych z danym produktem/usługą, wykreowany w świadomości klienta, któ-
ry kształtuje jego postawy i zachowania rynkowe względem danej marki
(Szwajca, 2012, s. 123). W odniesieniu do uczelni pojęcie marki związane
jest z prowadzonym procesem kształcenia oraz procesem badawczym. Pro-
wadząc rozważania nad marką uczelni należy mieć na względzie elementy
nierozłącznie z nią związane (por. Dawidziuk, 2012, s. 390; Białoń, 2012,
s. 368–369):

kadrę naukowo-dydaktyczną, 
plany, programy i metody kształcenia, 
warunki kształcenia, 
kadrę administracyjną, 
obsługę techniczną, 
zaplecze techniczne, laboratoryjne oraz posiadaną infrastrukturę, 
współpracę z jednostkami sfery nauki i biznesu, 
dbałość o relacje w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, 
społeczną odpowiedzialność uczelni. 

W celu uzyskania pełnego obrazu marki uczelni należy powyższe ele-
menty powiązać z tożsamością marki. Według Altkorna tożsamość marki to
wizja potencjalnego odbioru marki przez konsumenta albo pożądany sposób
jej postrzegania, kreowany przez sponsora marki (Altkorn, 1999, s. 39).
Tożsamość uczelni to kreowana przez zarządzających oraz pracowników
w otoczeniu wizja, wyobrażenie i skojarzenia z uczelnią. Jest nierozerwal-
nie związana z pojęciem wizerunku uczelni, który stanowi zbiór subiektyw-
nych skojarzeń odbiorców związanych z marką. Tożsamość należy do wnę-
trza organizacji, tam jest kreowana a następnie przekazywana do otoczenia
rynkowego. Funkcjonujący wizerunek uczelni jest rzeczywistym, wypraco-
wanym obrazem marki, jej percepcją istniejącą w świadomości interesariu-
szy uczelni. Stanowi faktyczne odzwierciedlenie tożsamości, czyli tego jak
zaproponowana tożsamość została przyjęta przez odbiorców i jak ją zinter-
pretowali. 

Tworzenie wizerunku uczelni realizowane jest poprzez (Białoń, 2012,
s. 370): 
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ustalenie misji, celów oraz strategii uczelni, które stanowią fundament
przyjętej tożsamości uczelni, na której bazuje tworzenie wizerunku, 
określenie głównych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, do
których kierowany będzie przekaz, 
opracowanie skutecznych narzędzi marketingowych dostosowanych do
potrzeb uczelni oraz właściwych dla przyjętych grup interesariuszy, 
wdrożenie i monitorowanie opracowanego systemu instrumentów mar-
ketingowych. 

Tożsamość i wizerunek są nieodłącznymi elementami związanymi
z marką. Stanowią o jej istocie i przyjętej strategii zarządzania. Zarządza-
nie marką jest procesem kreowania marki oraz utrzymania jej pozycji kon-
kurencyjnej w cyklu życia marki. Uczelnie efektywnie zarządzające swoją
marką muszą angażować wszystkie swoje zasoby w aktywne komunikowa-
nie rynkowi swojej tożsamości w celu: przyciągnięcia uwagi, zainteresowa-
nia swoją ofertą, pogłębiania zaangażowania i budowania lojalności. Kotler
i inni (2010, s. 53) propagują koncepcję zarządzania marką opartą na „oso-
bowości marki”, proponując model 3i, na który składają się: tożsamość mar-
ki [identity], uczciwość marki [integrity] oraz wizerunek marki [image].
W tym kontekście na uczciwość marki uczelni składają się jej doświadcze-
nie i prestiż oraz wypracowana na rynku odrębność, wyróżniająca ją spo-
śród konkurencji i ułatwiające konkurowanie na rynku usług edukacyjnych
(Stokburger-Sauer, Ratneshwar, Sen, 2012, s. 407–408). 

W procesie zarządzania marką uczelni, mającym na celu zdobycie pozy-
cji konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych, należy pamiętać, iż
w funkcjonowaniu uczelni istotną rolę odgrywają wartości wyższe (m.in.
tradycja akademicka) oraz misja i cele społeczne, jakie realizuje uczelnia
w swoim bliższym i dalszym otoczeniu (Piróg, 2014, s. 118). 

Sektor usług edukacyjnych 
a współczesne wyzwania rynku

Aktualne podejście do roli uczelni w otoczeniu wymaga uwzględnienia
różnorodnych więzi zewnętrznych występujących pomiędzy nią a interesa-

4422

Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni

www.minib.pl



riuszami, w nowych warunkach: prawnych, ekonomicznych jakie stwarza
otoczenie rynkowe (Pluta-Olearnik, 2009, s. 12–13). Usługa edukacyjna sta-
nowi celowy i uporządkowany ciąg relacji, jakie zachodzą pomiędzy nauczy-
cielem akademickim, który sprzedaje swoją wiedzę czy umiejętności a stu-
dentem, który te umiejętności zdobywa (Zieliński, Lewandowski, 2012, 
s. 46). Współczesne uczelnie stały się typowymi usługodawcami, którzy
opracowują strategie marketingowe i zarządzają instrumentami marketin-
gu mix, aby dotrzeć do aktualnych i potencjalnych studentów (Durvasula,
Lysonski, Madhavi, 2011, s. 3–4). Uwzględnienie zasad i praktyk marketin-
gowych w zarządzaniu uczelnią umożliwia doskonalenie jej wizerunku oraz
rozwój w obszarach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań otoczenia. Na-
stąpiła ewolucja w postrzeganiu uczelni jako organizacji realizujących funk-
cje dydaktyczne i naukowo-badawcze, ponieważ rosnąca konkurencja wy-
musiła postrzeganie ich jako typowych „przedsiębiorstw badawczych”
w sektorze usługowym (Siwiński, 2013, s. 129). Do realizacji tych zadań nie-
zbędne są odpowiednie zasoby, o które uczelnie konkurują ze sobą na ryn-
ku (por. Pluta-Olearnik, 2009, s. 19; Adamska, 2011, s. 46–50): 

kapitał kliencki (studenci, słuchacze studium podyplomowego, dokto-
ranci), 
kapitał ludzki (kadra nauczycieli akademickich, pracownicy administra-
cyjny), 
kapitał finansowy (fundusze na badania i rozwój, fundusze na działal-
ność dydaktyczną, środki unijne, wsparcie sponsorów), 
kapitał rynkowy (instytucje z otoczenia rynkowego: fundacje i stowarzy-
szenia, instytuty naukowe, uczelnie zagraniczne, przedsiębiorcy, samo-
rząd), 
kapitał marki (pozycja w rankingu uczelni, wizerunek w otoczeniu, mar-
ka na rynku edukacyjnym). 

Wśród wymienionych zasobów jednym z najważniejszych jest kapitał
ludzki, będący filarem kapitału intelektualnego uczelni. Kapitał intelektu-
alny stanowi sumę wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących określoną spo-
łeczność oraz umiejętność jej przekształcenia w składniki wartości (Bratnic-
ki, Strużyna, 2001, s. 69). Sektor usług edukacyjnych, na każdym z jego po-
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ziomów, to praca oparta na zasobach ludzkich. Kapitał ludzki stanowią lu-
dzie oraz posiadane przez nich kompetencje, będące kombinacją wrodzo-
nych talentów, posiadanych predyspozycji fizycznych i psychicznych, wy-
znawanych wartości społecznych oraz nabytych umiejętności i pozyskanej
wiedzy. Potencjał intelektualny pracownika to zaś jego energia, zaangażo-
wanie, postawa osobista i zawodowa, intelekt, zdolności do akceptacji
zmian, chęć ustawicznego kształcenia, kreatywność, umiejętność współ-
działania w grupie, orientacja na cele własne i zespołu oraz motywacja oso-
bista. Kadra nauczycieli akademickich jest odpowiedzialna, oczywiście przy
odpowiednim wsparciu udzielanym przez infrastrukturę uczelni, za realiza-
cję usług edukacyjnych. A współczesny klient wymaga by usługa była
świadczona w sposób kreatywny z wykorzystaniem innowacyjnych form
kształcenia. Kreatywność szkół wyższych w zakresie aktywnej polityki za-
rządzania relacjami z odbiorcami usług edukacyjnych powinna oznaczać po-
szukiwanie, tworzenie i dostarczanie nowych wartości, przy założeniu, iż są
one organizacjami (Styś, 2004, s. 24): 

wrażliwymi, szybko reagują na zmiany potrzeb i preferencji klientów, 
aktywnymi, przystosowują się lub samodzielnie tworzą rynki, 
elastycznymi, dostosowują swoje strategie marketingowe, reagując na
zmienne oczekiwania rynku, ale także je wyprzedzając. 

Należy pamiętać, iż prawidłowe funkcjonowanie uczelni warunkowane
jest istnieniem wspólnoty akademickiej, będącej wykreowaną przez środo-
wisko akademickie zbiorową tożsamością (Fazlagić, 2013). Tożsamość
uczelni rozumiana jest jako suma elementów identyfikujących i wyróżnia-
jących ją w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym (Cenker, 2007, s. 42).
Jest to oczekiwany odbiór kreowanego przez zasoby uczelni wizerunku
marki, stanowiący skomplikowaną konstrukcję narzędzi marketingowych,
składającą się na całościowy komunikat o marce, przekazywany odbiorcom
(Altkorn, 1999, s. 39). 

Proponowaną ofertę kształcenia warunkują zasoby oraz możliwości da-
nej uczelni, jednakże kluczowy wpływ mają oczekiwania klientów. Identyfi-
kacja oczekiwań grup interesariuszy dotycząca jakości usług edukacyjnych,
przy jednocześnie jednoznacznym zrozumieniu tych potrzeb, stanowi pod-
stawę działań doskonalących. Relacja pomiędzy oczekiwaniami a faktycznie
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uzyskiwaną wartością kształtuje poziom zadowolenia i tym samym wpływa
na przywiązanie do marki (Nicolescu, 2009, s. 38). Wyzwaniem dla mena-
dżerów marketingu uczelni, którzy rozwijają działania marketingowe
w tym specyficznym sektorze, jest zatem określenie, w jaki sposób usługa
jest kreowana, wprowadzana w życie, konsumowana i postrzegana (Durva-
sul i in., 2011, s. 3–4). 

Znaczenie kadry dydaktycznej w procesie zarządzania wizerunkiem uczelni 
— w opinii odbiorców usług edukacyjnych

Celem badania było poznanie opinii odbiorców usług edukacyjnych —
Studentów, na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w procesie kre-
owania i zarządzania wizerunkiem uczelni, w kontekście oceny i oczekiwań
względem sposobu realizacji procesu dydaktycznego. Opracowany kwestio-
nariusz ankiety zawierał metryczkę oraz 8 pytań badawczych, stworzonych
z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych. Bazą wyjściową do
stworzenia narzędzi badawczych był kwestionariusz studenckiej ankiety
oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego, będący elementem
procedury PO-M01 „Ocena i weryfikacja efektów oraz programów kształce-
nia”, stanowiącej integralną część Systemu Zarządzania Jakością Kształce-
nia Politechniki Opolskiej. Przy budowie kwestionariusza ankiety na po-
trzeby autorskiego badania podjęte zostały zagadnienia poznawcze dotyczą-
ce m.in.: oceny dorobku naukowego, istotności doświadczenia zawodowego
pozauczelnianego, zdolności do zarządzania grupą, itp., ale również stoso-
wanego słownictwa i estetyki ubioru. 

Na podstawie sformułowanych w ramach mapy myśli problemów i pytań
badawczych, postawiono następujące kierunkowe hipotezy badawcze, opra-
cowane, zgodnie z propozycją Sztumskiego (2005, s. 55), bazując na do-
świadczeniu zawodowym oraz życiowym: 

H1. Relacje student-wykładowca stanowią kluczowy czynnik dla budowa-
nia wizerunku uczelni. 

H2. Studenci nie oczekują jedynie przekazywania wiedzy, ale przede
wszystkim różnorodnych form współpracy. 
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H3. Kadra dydaktyczna uczelni powinna doskonalić umiejętność wsparcia
i doradztwa zawodowego. 

W toku opracowywania kwestionariusza ankiety postawiono różnorodne
pytania badawcze, wśród których znalazły się m.in.: 

1.  Jakie aspekty związane z kadrą dydaktyczną Studenci uznają za istotne
w toku współpracy? 

2.  W jakim stopniu Studenci identyfikują kadrę dydaktyczną jako czynnik
wywierający wpływ na kształtowanie wizerunku uczelni? 

3.  Jakie formy komunikacji Studenci uznają na najbardziej dostosowane do
swoich oczekiwań? 

4.  Czy istnieje relacja pomiędzy oceną kadry dydaktycznej a wizerunkiem
uczelni? 

Prezentacja wybranych z badania zagadnień będzie dotyczyć wskaza-
nych pytań badawczych. 

Charakterystyka struktury próby badawczej

Badanie metodą wspomaganego komputerowo wywiadu [ang. Computer
Assisted Web Interview] zostało przeprowadzone wśród studentów studiów
stacjonarnych I i II stopnia wszystkich wydziałów Politechniki Opolskiej
w terminie 1 do 31 października 2017 roku. 

Ankieta opracowana z wykorzystaniem formularza internetowego zo-
stała umieszczona na: stronach wybranych jednostek organizacyjnych
uczelni, profilu PO w mediach społecznościowych, profilu Samorządu Stu-
denckiego a także na profilach poszczególnych wydziałów oraz studenckich
kół naukowych. W celu osiągnięcia reprezentatywności grupy badawczej
w podziale na wszystkie wydziały, wspierająco zastosowana została również
metoda wywiadu bezpośredniego realizowanego przy użyciu papierowej an-
kiety [PAPI ang. Paper & Pen Personal Interview]. Ankieta w wersji papie-
rowej była dystrybuowana wśród studentów za pośrednictwem pracowni-
ków z poszczególnych wydziałów. 
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Dobór próby był losowy. Liczba studentów Politechniki Opolskiej wraz
z rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 wynosiła 6412. Przy tak
wskazanej populacji próba badawcza powinna wynosić: 362 osoby, przy błę-
dzie maksymalnym 5%. 

W toku gromadzenia danych pierwotnych swoją aktywność wykazało
725 respondentów, dzięki czemu błąd maksymalny wyniósł 3%. W tabeli 2
przedstawiono rozkład respondentów wg płci oraz roku studiów. W wyni-
kach badania możliwe do zaobserwowania są kilkupunktowe różnice
w ogólnej liczbie respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, ponieważ
w kilku przypadkach nie została udzielona żadna odpowiedź, 13 osób nie
podało swojego statusu, zaś dwie osoby nie podały roku studiów oraz pozio-
mu studiów. 

Tabela 2. Metryczka badania — rozkład respondentów wg płci oraz roku studiów

Studentki udział % Studenci udział % Suma

I rok 56,6 43,4 152
II rok 45,3 54,7 236
III rok 49,4 50,6 153
IV rok 43,8 56,3 80
V rok 65,1 34,9 86
Puste pole — 100,0 2

SUMA 50,8 49,2 712

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu wzięło udział 225 studentów studiów licencjackich (31,25%),
239 studentów studiów inżynierskich (33,1%) oraz 258 studentów studiów
magisterskich (35,7%), reprezentujących wszystkie wydziały Politechniki
Opolskiej. Dane zostały odniesione do liczby studentów na poszczególnych
wydziałach, dzięki czemu możliwe było porównanie udziału procentowego
poszczególnych grup studentów w próbie badawczej do udziału procentowe-
go ogólnej liczby studentów na poszczególnych wydziałach (tab. 3). 

Podsumowując dane z metryczki badania, można wysunąć wniosek, iż
uzyskana została różnorodna próba badawcza (wg płci, roku i poziomu stu-
diów dla wszystkich wydziałów), dzięki czemu otrzymane wyniki przepro-
wadzonego badania należy uznać za reprezentatywne. 
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Tabela 3. Metryczka badania — podział respondentów wg wydziałów

Ogólna liczba Udział % w ogólnej
Liczba studentów 

Wydział
studentów liczbie studentów

biorących udział Udział %
w badaniu

Budownictwa i Architektury 928 14,5 107 14,8
Ekonomii i Zarządzania 683 10,7 235 32,4
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 1 569 24,5 93 12,8
Inżynierii Produkcji i Logistyki 1 116 17,4 98 13,5
Inżynierii Systemów Technicznych 25 0,4 3 0,4
Mechaniczny 885 13,8 50 6,9
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 1 206 18,8 139 19,2

SUMA 6 412 725

Źródło: opracowanie własne. 

Prezentacja wybranych zagadnień podjętych w badaniu 

Pierwszym pytaniem z jakim zmierzyli się respondenci była prośba
o określenie jakie elementy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
uczelni, w ich opinii, mają wpływ na kształtowanie jej wizerunku (tab. 4).
Dzięki temu możliwa była identyfikacja stopnia istotności wybranych do
badania czynników w ocenie respondentów. 

Wśród siedmiu wyróżnionych elementów, mających wpływ na kształ-
towanie wizerunku uczelni, respondenci wyróżnili głównie czynniki we-
wnętrzne: kadrę dydaktyczną (w ujęciu ocen „bardzo ważne” i „ważne”
jest to blisko 80%), infrastrukturę uczelni oraz miejsce w rankingu uczel-
ni. Są to czynniki wewnętrzne, na które wpływ ma: realizowana strate-
gia zarządzania uczelnią, aktywność na polu badawczo-naukowym oraz
przyjęta polityka zarządzania zasobami ludzkimi i praktykowana kultu-
ra organizacyjna. Wskazanie kadry dydaktycznej jako najistotniejszego
czynnika kształtującego wizerunek uczelni potwierdza hipotezę H1. Re-
lacje międzyludzkie stanowią kluczowy czynnik dla budowania wizerun-
ku uczelni. 
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Tabela 4. Ocena istotności wpływu wybranych czynników na kształtowanie wizerunku uczelni

nieważne małoważne średnio ważne ważne bardzo ważne

Miasto, w którym się znajduje 4,6% 10,5% 27,4% 37,9% 19,6%
Infrastruktura uczelni 0,7% 3,7% 18,5% 36,0% 40,9%
Życie studenckie 3,0% 8,7% 25,3% 36,0% 26,8%
Kadra dydaktyczna 1,5% 4,7% 15,4% 29,6% 48,8%
Miejsce w rankingu uczelni 5,3% 11,9% 28,9% 29,2% 24,8%
Osiedle akademickie 6,6% 15,8% 37,6% 26,4% 13,8%
Kadra administracyjna 8,7% 17,2% 32,5% 26,6% 14,7%

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejne pytania badawcze miały na celu pogłębienie wiedzy o ocenach
i oczekiwaniach Studentów względem swoich wykładowców i relacji, jakie
są pomiędzy nimi nawiązywane w toku trwania kształcenia. Zapytano o to,
jakie doświadczenie uważają za najcenniejsze we współpracy z wykładowcą? 

Najistotniejszym w odczuciu Studentów doświadczeniem we współpracy
jest uzyskiwane wsparcie w zagadnieniach zawodowych/życiowych, na dru-
gim miejscu znalazła się pomoc w zagadnieniach naukowych (wyk. 2). Od-
powiedzi udzielone przez respondentów potwierdzają hipotezę H2. Studen-
ci nie oczekują jedynie przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim różno-
rodnych form współpracy oraz H3. Kadra dydaktyczna uczelni powinna do-
skonalić umiejętność wsparcia i doradztwa zawodowego. 

Wykres 2. Ocena współpracy na linii Student–Wykładowca — najcenniejsze doświadczenia w opinii respondentów

Źródło: opracowanie własne.
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Uczelnia jest ostatnim etapem na ścieżce edukacji i świadomość rozpo-
częcia życia zawodowego po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych skłania
Studentów do rozważań nad dokonanymi wyborami oraz możliwościami
zawodowymi i życiowymi, jakie te wcześniejsze wybory przed nimi otwie-
rają. Studenci chcą i czują potrzebę myślenia o sobie, jako o uczniach
w szerszym kontekście ich doświadczenia uniwersyteckiego, ale również
o swojej przyszłej roli zawodowej. Poprzez taki proces oczekują rozwoju
i wzrostu swoich kompetencji oraz znalezienia swojego miejsca w świecie
(HEA, 2011, s. 8). Ich celem jest odniesienie sukcesu a świadomość potrze-
by samorozwoju i dalszego kształcenia sprawia, że poszukują mentorów
w swoim najbliższym otoczeniu. Oczekują zatem, iż wykładowcy przyjmą
rolę nie tylko nauczyciela przedmiotu, ale i mentora wspomagającego pro-
ces kształtowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszego kształcenia. 

Doradztwo zawodowe jako forma wsparcia funkcjonuje na każdym po-
ziomie edukacji szkolnej. Uczelnia jednak to finalny etap w ścieżce eduka-
cyjnej i dla absolwentów moment wejścia na rynek pracy ma miejsce często
w toku studiów lub zaraz po ich zakończeniu. Jest to etap, w którym rozpo-
czynają swój cykl życia zawodowego i często potrzebują doradztwa zawodo-
wego od osób, które postrzegają jako posiadające już doświadczenie zawodo-
we i mogące udzielić im ważnych wskazówek i rad co do wykonywanego
w przyszłości zawodu. Pracownicy stanowiący kadrę dydaktyczną uczelni
powinni w miarę możliwości podejmować się doradztwa zawodowego dla za-
interesowanych studentów. W toku zajęć są w stanie zidentyfikować pewne
cechy i umiejętności studentów i mogą wspierać ich rozwój, bądź wręcz
przeciwnie eliminację cech niepożądanych. Zaangażowanie we współpracę
ze studentami umożliwia również poznanie ich kompetencji społecznych.
Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu do studenta, realnym dla uczel-
ni staje się łączenie studenta z konkretnym wybranym przedsiębiorstwem,
zgodnie ze zgłaszanym przez podmioty gospodarcze zapotrzebowaniem na
pracowników. Taki model kojarzenia studenta z przedsiębiorstwem w toku
studiów, dawałby wymierne korzyści również dla wizerunku uczelni, jako
instytucji społecznie odpowiedzialnej. 

W dalszym toku badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie, ja-
ka aktywność wykładowcy ma pozytywny wpływ na wizerunek uczelni?
Miało to na celu zidentyfikowanie innych, poza dydaktyką, aktywności wy-
kładowców i ich rozpoznawalności wśród studentów, mających wpływ na
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budowanie pozytywnego odbioru kadry dydaktycznej, który przekłada się
na kształtowanie całościowego wizerunku uczelni. Wyniki zaprezentowano
na wykresie 3. 

Wykres 3. Aktywności poza dydaktyczne wykładowców i ich wpływ na wizerunek uczelni

Źródło: opracowanie własne.

Najlepiej ocenianą aktywnością wykładowcy jest współpraca ze studen-
tami, którą jako bardzo ważną wskazało 62,5% respondentów (wraz z oce-
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ną ważną wybrało ją łącznie ponad 90% ankietowanych). Wynik ten jest do-
skonałym potwierdzeniem hipotezy H2. Studenci nie oczekują jedynie prze-
kazywania wiedzy, ale przede wszystkim różnorodnych form współpracy. 

Drugą, w kolejności aktywnością ocenianą jako bardzo ważną (36,8%)
jest prowadzenie projektów badawczych, wraz z oceną ważną wybrało ją
łącznie 68% respondentów. Studenci wysoko oceniają również karierę za-
wodową (pozauczelnianą), którą jako bardzo ważną wskazało 27,6%, jed-
nakże w ocenie łącznej (bardzo ważne i ważne) na prowadzenie wysuwa się
aktywność społeczna, wybrana przez 63,6%, czyli nieco ponad 3% więcej re-
spondentów. W korelacji do zagadnienia „Jakie doświadczenie uważasz za
najcenniejsze we współpracy z wykładowcą?”, w którym najczęściej wybie-
ranymi odpowiedziami były (wyk. 3): wsparcie w zagadnieniach zawodo-
wych/życiowych (36,7%), pomoc w zagadnieniach naukowych (26,5%) oraz
realizacja wspólnego projektu (18,9%); zarysowuje się wyraźna tendencja co
do oczekiwań studentów względem świadczonych usług edukacyjnych. 

Jakość nauczania związana jest istotnie ze stylem bycia, który jest cechą
charakterystyczną jednostek i ma silny wpływ na sposób kształtowania się
relacji na linii uczeń–mentor. Jakość przekłada się na opinię, która w rozu-
mieniu marketingowym stanowi synonim marki. Respondenci w swoich
ocenach wskazali, iż oczekują uczenia się dialogicznego (HEA, 2011, s. 4),
bazującego na komunikacji dwukierunkowej. Oczekują kształcenia poprzez
współpracę, którą powinny charakteryzować: partnerstwo, zaufanie, szacu-
nek, ale która powinna być również wyzwaniem dla jednostek do podejmo-
wania trudu poszukiwania wiedzy, pogłębiania umiejętności i rozwijania
kompetencji. 

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań, stanowiące jedynie prezentację kilku wy-
branych z badania zagadnień, stanowią cenne źródło informacji na temat
opinii studentów dotyczącej: roli i znaczenia kadry dydaktycznej w procesie
kreowania wizerunku uczelni oraz oczekiwań względem kierunku ewolucji
relacji na linii student–wykładowca. Pozyskana wiedza powinna skłaniać
środowisko akademickie oraz zarządzających uczelnią do refleksji nad wie-
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lowymiarowym wpływem, jaki kadra dydaktyczna posiada na kreowanie wi-
zerunku uczelni. 

Współczesna dydaktyka wymaga, w świetle oczekiwań rynku, rekon-
strukcji wzmacniającej rolę i funkcje nauczyciela (Todorescua, Popescu-M-
itroia, Greculescub, 2015, s. 191). Zadanie to jest możliwe do realizacji dzię-
ki obranej strategii zarządzania kadrami naukowo-dydaktycznymi, ale rów-
nież poprzez tworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, sprzyjającej m.in.
wdrażaniu aktywizujących kreatywność form kształcenia. Uczelnia, która
pragnie być postrzegana jako innowacyjna, w toku realizacji procesu dydak-
tycznego musi zainwestować w trzy systemy: zarządzania relacjami z klien-
tami/studentami, zarządzania partnerstwem z interesariuszami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi, zarządzania zasobami wewnętrznymi (kapitałem
procesów i infrastrukturą). Kreatywna atmosfera obejmuje: przepływy in-
formacji, komunikację wewnętrzną, rozkład kompetencji i odpowiedzialno-
ści, a także system motywacji (por. Styś, 2004, 21). Odnosi się zatem bezpo-
średnio do kadry dydaktycznej, która powinna być zachęcana do aktywizo-
wania i wspierana we wdrażaniu innowacyjnych form kształcenia oraz po-
dejmowania się roli mentora i doradcy. Kadra dydaktyczna powinna zasta-
nowić się nad przeprojektowaniem swojej roli w procesie dydaktycznym
i być w pełni świadoma wpływu, jaki posiada na postrzeganie uczelni w oto-
czeniu społeczno-gospodarczym. 
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DDrr  iinnżż..  MMaałłggoorrzzaattaa  AAddaammsskkaa  —— doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt
w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechni-
ki Opolskiej. W pracy naukowej oraz dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami szeroko
pojętej działalności marketingowej oraz zarządzaniem kapitałem intelektualnym, ze szczególnym
uwzględnieniem kapitału rynkowego przedsiębiorstwa. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji nauko-
wych z tego zakresu, w tym w takich czasopismach, jak: Economics & Management E+M, Handel We-
wnętrzny, Marketing i Rynek oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest także współautorką podręczni-
ka „Słownik menedżera zasobów ludzkich”. Swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe doskonali-
ła jako stażysta w przedsiębiorstwach regionu opolskiego. 
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