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Wprowadzenie

Celem przedstawionej pracy doktorskiej jest określenie relacji jaka zachodzi pomiędzy efektywnością i jakością w przypadku państwowych wyższych
uczelni w obszarze realizowanych procesów głównych (dydaktyki i badań).
W zakresie procesów wspierających (administracji ogólnouczelnianej, w skład
których wchodzą takie procesy jak m.in. księgowość, IT, kadry) celem jest
ocena skuteczności organizacyjnej.
Przy przeprowadzaniu pomiaru efektywności uczelni wyższej zastosowana zostanie metoda pomiaru nieparametrycznego – DEA. Wśród głównych
przesłanek wyboru narzędzia badawczego, jest fakt, że przy zastosowaniu metody DEA nie jest wymagana znajomość zależności funkcyjnej, jaka zachodzi pomiędzy uwzględnianymi w badaniu zmiennymi. Wymagane jest tylko określenie nakładów i efektów, które niekoniecznie muszą być wyrażone
w jednostkach pieniężnych. Wyniki uzyskane w badaniu z wykorzystaniem metody DEA umożliwiają określenie sytuacji uczelni na okres objęty
badaniem.
Pomiar efektywności organizacji (którą należy rozumieć jako relacje jaka
zachodzi pomiędzy produktami a nakładami poniesionymi z celu ich wytworzenia)1 jest jednym z ważnych celów oceny działalności jednostki. Ocena ta
powinna być prowadzona wielowymiarowo uwzględniając m.in. aspekty ekonomiczne (w tym np. zdolność regulowania bieżących zobowiązań, osiągany wynik finansowy), organizacyjne i oczekiwania społeczne. Ważną rolę we
współczesnej gospodarce (zwłaszcza opartej na wiedzy2) pełni system szkolnictwa wyższego, stąd też badanie efektywności funkcjonowania uczelni stanowi
W niniejszej pracy efektywności będzie rozumiana jako efektywność ekonomiczna, techniczna a jej ramach efektywność kosztowa (szersze wyjaśnienia dotyczące efektywności znajdują się
w dalszej części pracy).
2
Do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy odnosi się jeden z trzech priorytetów uchwalonej
w 2010 roku strategii Europa 2020 („rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy
i innowacji”).

1
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kluczowe, interdyscyplinarne wyzwanie badawcze. Badanie efektywności jest
szczególnie ważne w przypadku publicznych uczelni wyższych, które powinny
gospodarować majątkiem tak, aby osiągać stawiane przed nimi zróżnicowane
cele, nie doprowadzając jednostki do ujemnego wyniku finansowego3, który
niekiedy może oznaczać nieefektywne gospodarowanie posiadanym mieniem4.
Jednocześnie uczelnia publiczna (w odróżnieniu od podmiotów prywatnych)
działając na podstawie ustawy o finansach publicznych zobligowana jest do
działań zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych przy terminowej realizacji jej celów i zadań5. Zapisy ustawy nakładają konieczność badania i monitorowania efektywności uwzględniając całokształt celów statutowych uczelni,
w tym pełnienie służebnej roli wobec społeczeństwa.
Oczywiście należy również mieć świadomość, że punktem wyjścia do
sprawnego funkcjonowania uczelni pozostaje aspekt ekonomiczny, do którego pomiaru można wykorzystać miary finansowe wyrażone przez pryzmat
kosztów.
W niniejszej pracy wykorzystane zostały wybrane, adekwatne do specyfiki
funkcjonowania szkoły wyższej, miary finansowe. Efektywność funkcjonowania publicznej uczelni wyższej zbadano w kontekście wymiaru ekonomicznego, uwzględniając również aspekty jakościowe, rozumiane przede wszystkim
przez pryzmat realizacji przez uczelnie jej celów oraz oczekiwań otoczenia.
Zwrócono także uwagę na jakość szkoły wyższej w kontekście skuteczności
organizacyjnej realizacji tzw. procesów wspierających (dzięki którym możliwa
jest realizacja wewnętrznych celów uczelni). Nadrzędny cel wewnętrzny uczelni wyższej wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy publiczna uczelnia wyższa powinna efektywnie gospodarować
Ponoszone w ramach prowadzonej działalności koszty nie powinny być wyższe niż przychody
uzyskiwane dzięki prowadzonej działalności (m.in. z tytułu otrzymywanych dotacji oraz tzw.
środków własnych uzyskiwanych dzięki komercyjnej sprzedaży usług).
4
Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym systemu szkolnictwa
wyższego można mówić o nowej ekonomii na uczelniach wyższych. Określa się ją mianem
kapitalizmu akademickiego (Slaughter, Rhodes 2004). Slaudher i Rhodes zauważyli, że w przypadku uczelni wyższych (na przykładzie USA) można mówić o swojego rodzaju „rewolucji
zarządczej”. Jednym z jej przejawów jest wprowadzanie na uczelniach wyższych mechanizmów
zarządzania, stosowanych dotychczas w korporacjach. Coraz większe znaczenie dla oceny funkcjonowania uczelni ma zastosowanie kryteriów rynkowych, które w swoim funkcjonowaniu
wykorzystują podmioty komercyjne. Jak zauważają Suciu i Platis (2009) współczesne uczelnie zmagają się z nowymi wyzwaniami oraz szansami w kontekście dynamicznego środowiska
społeczno-gospodarczego. Stąd też uczelnia powinna funkcjonować jak przedsiębiorstwo.
Uniwersytet przedsiębiorczy można określić jako instytucje prowadzącą niezależne działania na
własne ryzyko oraz silnie zaangażowanej w rozwój gospodarczy i społeczny regionu, w którym
się znajduje.
5
Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz.
1240 z pozn. zm.)
3
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posiadanym majątkiem. Skuteczność organizacyjna szkoły wyższej została
przeprowadzona w kontekście wykazywanych wskaźników finansowych.
Uwzględnienie w ocenie funkcjonowania uczelni oprócz wielkości utożsamianych z efektywnością również miar jakości umożliwiło otrzymanie
kompleksowej oceny uczelni wyższej. Schemat oceny funkcjonowania uczelni
wyższej zaprezentowano na Rysunku 1.
Rysunek 1. Zastosowany schemat oceny funkcjonowania uczelni wyższej

Źródło: Opracowanie własne

W pracy postawiono szereg szczegółowych pytań badawczych: jak należy definiować i mierzyć jakość w przypadku uczelni wyższej; jakie występują
relacje między pojęciami efektywności i jakości oraz w jakiej mierze pojęcia
efektywności i jakości mogą być wykorzystane do analizy i oceny funkcjonowania publicznej uczelni wyższej; jak należy interpretować uzyskane wyniki
i jak zmienia się ich interpretacja w kontekście łącznej analizy wskaźników
charakteryzujących jakość i efektywność. Dodatkowo udzielono odpowiedzi
na pytanie w jakiej mierze metoda DEA może być zastosowana i jest przydatna w pomiarze efektywności kosztowej uczelni wyższej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ocenie efektywności funkcjonowania
publicznej uczelni wyższej pojawia się aspekt realizacji przez nią jej głównych
zadań (celów statutowych). Osiąganie przez uczelnię jej celów statutowych
można określić skutecznością jej działania. Stopień zrealizowania przez szkołę
9
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wyższą jej zadań można utożsamić z jakością jej funkcjonowania6. Problemem
może okazać się pomiar stopnia zrealizowania przez uczelnię stawianych przed
nią zadań. W tym miejscu ważne jest aby pomiar skuteczności został dokonany przy wykorzystaniu obiektywnych miar.
Na potrzeby niniejszej pracy podjęto decyzję, aby dokonywać oceny
funkcjonowania uczelni w kontekście realizacji przez nią procesów głównych i wspierających realizowanych na tzw. Poziomie I7. Podyktowane jest to
w głównej mierze różnym charakterem realizowanych procesów, które wynikają z dwóch podstawowych celów funkcjonowania uczelni: kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych8. W ramach działalności podstawowej uczelni wyższych realizują one dwa główne procesy: proces dydaktyki
oraz proces badań. Ponadto wyróżniamy jeszcze trzeci proces główny, tzw.
proces usług wspierających. Realizację procesów wspierających, często nazywa
się również organizacją9. Ponieważ w wyniku wyżej wymienionego procesu
nie są generowane bezpośrednio produkty, dlatego zostanie zbadana jego skuteczność organizacyjna. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie grup
uczelni różniących się poziomem efektywności i jakości. Kierownicy jednostek, o względnie niskim poziomie efektywności, jakości będą mogli stwierdzić, które czynniki można zmienić aby polepszyć poziom analizowanych
wielkości.
Schemat logiki przeprowadzonych analiz przedstawiono na Rysunku 2.
W pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: pomiędzy efektywnością a jakością uczelni wyższej zachodzi odwrotnie proporcjonalna relacja.
Dążenie do poprawy efektywności może ujemnie wpływać na osiągany poziom jakości.
W rozdziale 1 zostały przedstawione pojęcia oraz podstawy badań nad
efektywnością i jakością. W związku z tym, że badanie dotyczy efektywności
i jakości uczelni wyższej, szczególnie ważnym przy podawaniu definicji dwóch
wyżej wymienionych pojęć jest zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania
uczelni wyższej.

6
Większy poziom (stopień) realizacji zadań przez uczelnie można utożsamić z wyższą sprawnością funkcjonowania co przekłada się na wyższą jakość.
7
Jest to podejście odróżniające przeprowadzone badania od tych, z jakimi można spotkać się
w literaturze, gdzie oceniana jest działalność uczelnie jako całości (bez zwracania szczególnej
uwagi na obszary jej funkcjonowania).
8
Oba procesy wymagają odmiennych nakładów oraz generują różne produkty (znacząco różniące się od siebie).
9
Zaliczane są tutaj takie procesy jak m.in. ewidencja księgowa czy wsparcie IT.
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Rysunek 2. Schemat logiki przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej
analiz

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnym rozdziale zostało opisane narzędzie badawcze (metody),
jakie może być zastosowane do badania efektywności funkcjonowania uczelni wyższej. Jako narzędzie, które potencjalnie może zostać wykorzystane do
przeprowadzenia badania efektywności uczelni wyższej zostanie wykorzystana metoda nieparametryczna DEA. Zostały również przedstawione podstawy
teoretyczne wykorzystania proponowanego narzędzia. Następnie została przeprowadzona analiza badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody DEA. Szczególna uwaga została zwrócona na badania dotyczące
szkolnictwa wyższego, w których to było wykorzystane omawiane narzędzie.
Analiza umożliwiła potwierdzenie „przydatności badawczej” wybranego narzędzia oraz wskazanie zmiennych, które mogą być analizowane.
W rozdziale 3 umieszczona została charakterystyka funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Umożliwiła ona z jednej strony dobór
uczelni do próby badawczej, z drugiej strony określenie specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych. W ramach analizy specyfiki funkcjonowania uczelni
wyższych przedstawione zostały procesy główne realizowane przez uczelnie
(dydaktyka i badania) oraz tzw. procesy wspierające (tzw. organizacja).
Wśród przesłanek doboru uczelni do próby badawczej zdecydowano się
przyjąć:
• Wielkość uczelni (na którą znaczący wpływ ma liczba kształconych
studentów),
• Wielkość regionu (określana z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, który określono na podstawie dostępnych danych na poziomie powiatów,
11
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w których funkcjonują badane uczelnie: poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto),
• Stosowanie przez uczelnię zintegrowanego systemu ewidencji zdarzeń
gospodarczych (systemu, który umożliwia zebranie kompleksowych informacji o zdarzeniach gospodarczych mających miejsce w organizacji, jednocześnie
umożliwiającego uzyskanie danych porównywalnych pomiędzy badanymi
jednostkami),
• Zróżnicowanie uczelni ze względu na profile funkcjonowania
(w próbie badawczej umieszczono uczelnie zaliczane do głównych grup uczelni wyróżnianych w statystyce publicznej, uczelnie: uniwersyteckie, ekonomiczne, techniczne).
Plan badania efektywności i jakości w szkolnictwie wyższym został zaprezentowany na Rysunku 3.
Rysunek 3. Plan badania efektywności i jakości w szkolnictwie wyższym

Źródło: Opracowanie własne

Do przygotowania analiz wykorzystane zostały wyniki z przeprowadzonego przeglądu literatury oraz wiedzy Autora rozprawy zdobytej podczas
pracy na Uniwersytecie Warszawskim w Zespole ds. jakości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (uczelnią) oraz współkoordynatora opracowywania strategii rozwoju przez jednostki organizacyjne UW. W trakcie pracy
12
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na Uniwersytecie Warszawskim autor uczestniczył w licznych spotkaniach
z kierownictwem i administracją całej Uczelni jak również poszczególnych jednostek organizacyjnych. W trakcie pracy autor miał okazję poznać problemy
związane z zarządzaniem uczelnią wyższą m.in. dzięki bezpośredniej współpracy z kierownictwem uczelni. Dodatkowo autor bazował na wiedzy zdobytej podczas uczestnictwa w pracach zespołu badawczego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który realizował badanie naukowe
„Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat
dotyczących studiowania”10. W ramach prac przeprowadzono badania na próbie polskich uczelni wyższych (zarówno publicznych jak również prywatnych),
w ramach których odbywano spotkania z kierownictwem oraz administracją
uczelni podczas, których zbierano informacje o funkcjonowaniu uczelni (ich
dobrych praktykach oraz problemach jakie u nich występują). Jako wynik
badań została opublikowana książka pod redakcją Pani Profesor U. Sztanderskiej i dr G. Grotkowskiej „Koszty kształcenia wyższego”, w której zawarte
są tematy dotyczące m.in. rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym
w perspektywie ekonomicznej, prawnych uwarunkowań kształtowania się
kosztów kształcenia i ich finansowania w szkołach wyższych, kosztów działalności dydaktycznej szkół wyższych i źródeł ich finansowania w świetle danych
zastanych, ewidencji i zarządzania kosztami w szkołach wyższych, kosztów
i jakości procesu kształcenia, nakładów i kosztów pracy nauczycieli akademickich oraz prywatnych nakładów ponoszonych na kształcenie na poziomie
wyższym.
Dane udostępniane przez uczelnie, które można było wykorzystać do
badania efektywności oraz jakości w szkolnictwie wyższym mają, opisywany w literaturze, problem braku porównywalności (jednolitości). Powyższa
sytuacja powoduje powstanie tzw. ryzyka pomiaru, które w tym przypadku
należy rozumieć jako zniekształcenie wyników badań poprzez bazowanie na
danych różniących się pomiędzy sobą. Celem jego ograniczenia za podstawę
analiz przyjęto informacje finansowe zaprezentowane przez uczelnie wyższe
w sprawozdaniach finansowych. Sprawozdania finansowe, zbadane przez
biegłego rewidenta w okresie przygotowywania rozprawy doktorskiej były
dostępne za rok 2015. Sprawozdania finansowe uczelnie wyższe publikują, zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym”. Z tego powodu zarówno charakterystyka funkcjonowania

10
Badanie było realizowane na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w okresie od 7 lutego
2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
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sektora szkolnictwa wyższego jak również pozyskane dane będą zgodne ze
stanem na rok 2015.
Przy przeprowadzanych badaniach zostały wykorzystane również dane
ogólnodostępne, opublikowane w sprawozdaniach rektorów poszczególnych uczelni, informacjach o szkolnictwie wyższym dostępnych na portalu
POLon oraz ze statystykami publicznymi udostępnianymi przez Główny
Urząd Statystyczny.
W dalszej kolejności uzyskane miary efektywności zostały porównane ze
zidentyfikowanymi miarami jakości uczelni. Dzięki temu możliwe było zaobserwowanie czy jednostki o najwyższym poziomie efektywności11 posiadają
również wysoki poziom jakości12. W przypadku, gdy osiągnięcie wysokiego
poziomu efektywności następuje kosztem niskiego poziomu jakości można
byłoby stwierdzić, że efektywność i jakość są względem siebie substytutami
(osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności następuje kosztem obniżenia
jakości i na odwrót). Rozstrzygnięcie powyższego dylematu jest kluczowe do
stwierdzenia czy bardziej korzystne z punktu widzenia celów uczelni jest wewnętrzne inwestowanie w jakość czy też podwyższanie poziomu efektywności.
Kierownictwo badanej jednostki będzie mogło zastanowić nad „oferowaną”
przez uczelnie jakości i osiąganej efektywności. Może to ułatwić rozłożenie
odpowiednich akcentów pomiędzy dbaniem o jakość a dysponowaniem zasobami finansowymi przez uczelnię.

11
12

Równym jedności (1).
Na poziomie powyżej średniej wartości dla całej badanej grupy uczelni wyższych.
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Podstawy badań
nad efektywnością i jakością

Model funkcjonowania uczelni wyższej
w kontekście zarządzania
instytucjami publicznymi
Przystępując do oceny efektywności i jakości uczelni wyższej najpierw
należy dokonać charakterystyki modelu organizacyjnego jej funkcjonowania.
Z istoty modelu działania szkoły wyższej wynikają narzędzia jakie można wykorzystać podczas dokonywania oceny oraz aspekty organizacji uczelni, jakie
mogą być wzięte pod uwagę. W zakresie przeprowadzania analizy szczególnie
ważną rzeczą jest identyfikacja możliwych, dostępnych danych charakteryzujących funkcjonowanie uczelni wyższej.
Badając efektywność i jakość uczelni wyższej warto zwrócić uwagę
na fakt, że analizy powinny uwzględnić funkcjonowanie uczelni wyższej
w kontekście modeli zarządzania w administracji publicznej. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na koncepcję stale „modernizującego się” sektora
publicznego oraz dalej rozwiniętej koncepcji „współrządzenia” w literaturze
utożsamianą również z dobrym rządzeniem (ang. good governance) (Rhodes
1996 za: Opolski, Modzelewski 2014). W literaturze można znaleźć szereg
opracowań, w których funkcjonowanie szkół wyższych oceniane jest przez
pryzmat spełniania kryteriów dobrego rządzenia. Funkcjonuje wiele definicji
dobrego rządzenia. W wielu z nich wskazywane jest, że dobre rządzenie powinno być analizowane przez pryzmat 7 obszarów: skuteczność, efektywność,
demokratyczne państwo prawa, przejrzystość, rozliczalność, partycypacja oraz
społeczna inkluzja (UNDP, 1997; European Commission 2001; IMF 2005;
Kaufmann, Kraay, Mastruzzi 2009).
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W oparciu o siedem, wyżej wymienionych obszarów można dokonać oceny funkcjonowania uczelni wyższej. Jednak należy mieć na uwadze,
że ocena ta może być przeprowadzona zarówno przez pryzmat wymiaru
efektywności jak i jakości. Powyżej wskazane obszary mogą być analizowane
w następujący sposób13:
1. skuteczność – można tu wyróżnić np. sposoby obsługi i pomiaru
osiągnięć studentów, pomiar osiągnięć dydaktycznych pracowników,
2. przejrzystość – stosowane rozwiązania informatyczne, kosztowe i organizacyjne umożliwiające szybki dostęp do obiektywnych danych,
3. efektywność – przyporządkowanie relacji rozliczonych kosztów działalności do generowanych „produktów”,
4. rozliczalność – stosowane podejścia do szacowania kosztów kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na posiadanie informacji
o kosztach kształcenia w podziale na koszty prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunki studiów,
5. demokratyczne państwo prawa – występujące na uczelni reguły podejmowania decyzji, stopień centralizacji i decentralizacji,
6. partycypacja – zapewnienie możliwości tzw. współrządzenia interesariuszom uczelni jak np. udział studentów, czy pracodawców w ustalaniu
programów kształcenia,
7. społeczna inkluzja – kwestia zaangażowania pracodawców, rodziców,
praktyków w proces dostarczania usług edukacyjnych (III szczebla).
Przy ocenie funkcjonowania uczelni wyższej, zwłaszcza w zakresie kryteriów „dobrego rządzenia”, ważna jest kwestia możliwości późniejszego wykorzystania wyników przeprowadzonych pomiarów do porównań z innymi
uczelniami. Wśród nich wyróżnia się:
1. zapewnienie adekwatności, czy dobrany wskaźnik jest odpowiedni
dla specyfiki działalności uczelni wyższej,
2. możliwości dokonania pomiaru a co najważniejsze określenie miary,
za pomocą której dana charakterystyka będzie mierzona,
3. uzyskanie dostępu do danych niezbędnych do dokonania pomiaru,
4. możliwość uzyskania danych nie tylko dla okresu, w którym dokonany jest pomiar ale również możliwość uzyskania szeregu czasowego
danych, informacje powinny być zbierane i generowane przez uczelnie
cyklicznie,
Opolski K., Modzelewski P., Dwórznik M., „Practical issues and dilemmas of governance
measurement in higher education: The evidence from Poland”, prezentacja na konferencji
CHER 28th Annual Conference, 2015
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5. zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania porównywalności nie tylko pomiędzy uczelniami w danym państwie ale również w skali międzynarodowej. Wilkin (2008)
Ograniczeniem oceny funkcjonowania uczelni wyższych, przy wykorzystaniu powyżej wymienionych kryteriów dobrego rządzenia, są zróżnicowane
modele organizacyjne14 szkół wyższych funkcjonujących w ramach jednego
kraju.
Kluczowa rola zarządzania uczelniami wyższymi jest podkreślana w literaturze międzynarodowej. Obecnie na uczelnie wyższe silny wpływ mają
zmieniające się oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Zarówno
pracodawcy jak i absolwenci oczekują od uczelni aby przygotowywała osoby
kończące uczelnie do zdobycia przewagi na rynku pracy w zakresie możliwości
podjęcia pracy.
Wszystkie zasoby wykorzystywane przez uczelnie powinny być wykorzystywane z zachowaniem zasad ekonomii, tzn. przynosić zamierzone efekty
przy jak najmniejszych nakładach. Barrow (2000) zwrócił uwagę na znaczenie procesów restrukturyzacyjnych z szkolnictwie wyższym, których celem
powinna być poprawa jakości szkolnictwa wyższego, zapewniając studentom i wykładowcom więcej zasobów edukacyjnych. Na kwestię nowych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym zwrócił uwagę Teichler (2013).
Stwierdził on, że tradycyjne instytucje szkolnictwa wyższego wydają się być
zagrożone w Europie na początku XXI wieku. Zwraca on uwagę, że wielu
ekspertów opowiada się za bliskim, utylitarnym powiązaniem szkolnictwa
wyższego z rynkiem pracy. Z powyższym wiąże się oczekiwane, aby uczelnie
kształciły bardziej przyszłych pracowników dla pracodawców niż naukowców.
Ma to swoje odzwierciedlenie we wdrożonym w szkolnictwie wyższym tzw.
„procesie bolońskim". Jedno z głównych założeń tego procesu jest podzielenie,
co do zasady, studiów na dwa podstawowe stopnie: 3 letnie studia licencjackie i 2 letnie studia magisterskie. Proces boloński, postrzegany jest przede
wszystkim przez pryzmat wzorców programów i stopni studiów. W obszarze
szkolnictwa wyższego ważne jest zwrócenie uwagi na wzrost mobilności studentów i nowe powiązania między nauką a szeroko pojętym rynkiem pracy.
Teichler postuluje, aby pracownicy naukowo-dydaktyczni zwracali szczególną

W przypadku uczelni wyższych występuje jeden (ogólny) tzw. model biznesowy funkcjonowania rozumiany przez realizowane procesy główne i pomocnicze, jednak jednostki różnią stosowane modele organizacyjne rozumiane jako zależności jakie występują pomiędzy wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi (głównie z zakresie posiadania autonomii dysponowania
zasobami) oraz ewidencji i rozliczania kosztów.
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uwagę na dydaktykę, w ramach której studenci powinni nabywać tzw. wiedzę
utylitarną (mogącą być wykorzystaną w trakcie uczestniczenia z życiu gospodarczym). Jednocześnie artykułowane jest oczekiwanie aby przekazywana wiedza była dostosowana do oczekiwań pracodawców. Na zakończenie swojego
artykułu Teichler stwierdza, że wykładowcy powinni z jednej strony być świadomi oczekiwań ze strony gospodarki, z drugiej strony obecnych problemów
gospodarki i społeczeństwa.
Brak porównywalności danych dotyczących uczelni wyższych może wynikać z m.in. utrudnionego dostępu do danych (a nawet niekiedy braku zbierania interesujących informacji przez uczelnie), braku jednolitości w zakresie
używanych terminów i pojęć odnoszonych do danych zjawisk, niejednorodnego podejścia do finansowania (Teichler, 2014). W przypadku polskiego
systemu szkolnictwa wyższego, wśród potencjalnych problemów można wyróżnić niedostateczną standaryzację i występowanie wielu równoległych systemów informacyjnych i sprawozdawczych, które mogą mieć kluczowy wpływ
na stopień uznaniowości już na poziomie danych z pojedynczych uczelni.
Niejednokrotnie można uzyskiwać zniekształcony obraz rzeczywistości, gdy
występuje brak możliwości weryfikacji poprawności przyjętych do analizy
danych. Biorąc pod uwagę kryteria good governance oraz kwestię możliwości
późniejszego wykorzystania wyników przeprowadzonych pomiarów uzasadniona jest ocena efektywności uczelni wyższej w wymiarze ekonomicznym
w kontekście obszaru finansów. Uczelnie wyższe prowadzą ewidencje i udostępniają dane finansowe, bazując na jednolitych zasadach prowadzenia ewidencji finansowo księgowej (określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz
innych aktach regulujących funkcjonowanie publicznych uczelni wyższych
takich jak m.in. Ustawa o finansach publicznych, Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych a także bardziej szczegółowych jak Ustawa
o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych). Z efektywnością uczelni określaną w kontekście
danych finansowych związany jest szeroko pojęty obszar zarządzania finansami uczelni. Jest on obecnie15 szczególnie ważny w Polsce, gdy z jednej strony zmienia się struktura przychodów uczelni, na którą kluczowy wpływ ma
pojawienie się niżu demograficznego, który spowodował, że zmalała liczba
studentów studiów niestacjonarnych. Z drugiej strony władze krajowe planują modyfikację finansowania uczelni wyższych i podziału tzw. dotacji
15

Patrząc przez pryzmat okresu dla którego przeprowadzone zostało badanie.
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ministerialnej. Powoduje to, że uczelnie zmuszone są zwracać większą uwagę
na kwestię tzw. współczynników kosztochłonności. Jest to zgodne z analizami
rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, które wskazują na zwiększające się
znaczenie dywersyfikacji źródeł finansowania, finansowania celowego, procedur opartych na konkurencyjności oraz wzrost obciążeń studentów i ich
rodzin kosztami kształcenia (Dąbrowa-Szefler, 2009). W literaturze można
znaleźć analizę sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa
wyższego w Polsce z wykorzystaniem danych generowanych przez statystykę publiczną dla lat 1997-2009, w której wykorzystano średnie wartości jednostkowe (w przeliczeniu na jednego studenta): przychodu, kosztu i zysku
z działalności dydaktycznej oraz rentowności16 tej działalności, w zależności
od rodzaju uczelni (Dawidziuk, 2010). W latach 1997-2009 obserwowano
znaczne zróżnicowanie średniego kosztu kształcenia jednego studenta w różnych rodzajach uczelni, od 6,4 tys. PLN w publicznych wyższych szkołach
pedagogicznych do 10 tys. PLN w publicznych wyższych szkołach rolniczych.
W uczelniach niepublicznych wartość średniego kosztu kształcenia oszacowano na poziomie zbliżonym do 4,2 tys. PLN. Wskazane zróżnicowanie struktury kosztów kształcenia między publicznymi a niepublicznymi uczelniami
wyższymi związane jest z różną wielkością uczelni, z podstawowego trybu
studiów oraz charakteru zatrudnienia nauczycieli akademickich (ponad minimum kadrowe). W badaniach wykazano, że w latach 1997-2009 niepubliczne
szkoły wyższe, mimo znacznie niższych jednostkowych przychodów od uczelni publicznych, wykazywały wyższą rentowność, wynoszącą 21-28% w latach 1997-2001, natomiast w latach 2003-2009 znacznie niższą rentowność:
4,6-7,4%. Można postawić hipotezę, że świadczy to o nasyceniu strony podażowej rynku niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce (Dawidziuk, 2010).
Z tego punktu widzenia jednym z czynników, które mogą być brane pod uwagę
przy ocenie działalności uczelni może być wysokość osiąganego przez uczelnie
wskaźnika rentowności, który określa ile zysku generowane jest z działalności
dydaktycznej. Rosnąca marża oznacza, że uczelnia zwiększa wielkość środków,
z których może pokryć koszty tzw. działalności wpierającej i wygenerować
nadwyżkę finansową. Rosnąca rentowność świadczenia usług dydaktycznych
może również umożliwiać wygenerowanie i przeznaczenie środków na wzrost
jakości kształcenia (dodatkowe środki uzyskane dzięki wzrostowi marży generowanej na działalności dydaktycznej można przeznaczyć np. na zmniejszenie

Liczonej jako stosunek zysku na jednego studenta do kosztu na jednego studenta (czyli
w rozumieniu analizy finansów przedsiębiorstw jest to wskaźnik rentowności sprzedaży).
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liczebności grup zajęciowych zwiększając możliwość bezpośredniego kontaktu
studenta z wykładowcą, a zatem potencjalnie podnosząc jakość świadczonych
usług).Należy przy tym pamiętać , że pominięcie przez kierownictwo jednostki kwestii utrzymania odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług
i zwracanie uwagi tylko na wzrost efektywności, w tym przypadku określanej
przez pryzmat wskaźników rentowności świadczonych usług może prowadzić
do tzw. pułapki efektywności17.
Z przeglądu badań dotyczących finansów uczelni wyższych wynika, że
najistotniejszym składnikiem w strukturze kosztów uczelni są koszty wynagrodzeń (co potwierdzili w wynikach swoich badań m.in. Falcon (1973),
Franco (1991)). Franco (1991) przeprowadził analizę kosztów uczelni wyższych w podziale na uczelnie publiczne i prywatne. Przeprowadzone analizy
wykazały, że na uczelniach publicznych koszty w przeliczeniu na studenta są
na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż ma to miejsce w przypadku jednostek prywatnych. Zarówno w przypadku uczelni publicznych jak i prywatnych znaczącym kosztem są koszty wynagrodzeń pracowników. W ogólnej
strukturze kosztów operacyjnych stanowią one ponad 50% wartości kosztów
operacyjnych. Zarówno na uczelniach publicznych jak i prywatnych nakłady inwestycyjne były na niskim poziomie w relacji do kosztów operacyjnych
(w przypadku uczelni publicznych stanowiły one niecałe 5% a prywatnych
20%).
Balderston (1974) zaakcentował fakt, że na uczelniach występują obszary, gdzie tempo wzrostu kosztów nie jest proporcjonalne w stosunku do
zmiany zakresu prowadzonej działalności (np. zmiany liczby studentów). Wystąpienie powyższej sytuacji może powodować, że wbrew intuicji w pewnych
grupach kosztów wzrost liczby studentów może przyczyniać się do obniżenia
kosztów kształcenia, w przeliczeniu na jednego studenta. Może prowadzić to
do występowania sytuacji, w której mamy do czynienia z zachodzeniem odwrotnie proporcjonalnej zależności pomiędzy jakością a efektywnością. Balderston (1974) wśród przykładów opisanej przez niego zależności podał:
• koszty jednostkowe kształcenia (w przeliczeniu na studenta) powinny
spadać wraz ze wzrostem liczby studentów, pod warunkiem dostępu do
infrastruktury;
• jednostkowy koszt kilowatogodziny (kWh) zużywanej przez sprzęt
komputerowy powinien spadać wraz ze wzrostem liczby studentów, przy
założeniu wysokiej efektywności energetycznej komputerów;
Zwiększanie poziomu efektywności następuje kosztem obniżającej się (lub nie polepszającej)
jakości.
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• koszty administracji w przeliczeniu na jednego studenta również powinny spadać przy wzroście liczby studentów (większy spadek powinien
być widoczny w przypadku administracji centralnej uczelni niż pojedynczych jednostek).
Jednak do przykładów, kiedy jednostkowe koszty kształcenia spadają wraz ze wzrostem liczby studentów można podać kontrprzykłady. Są to
sytuacje, w których wraz ze wzrostem wielkości działalności koszt jednostkowy kształcenia ulega zwiększeniu. W przypadku gdy na uczelni występuje
tzw. „pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych”, które może charakteryzować się np. wykorzystaniem sal dydaktycznych, zwiększenie skali działalności wiąże się z potrzebą wynajmu dodatkowej powierzchni dydaktycznej
(sal, w których mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczne). Pełne
wykorzystanie „mocy produkcyjnych” może również wiązać się z pełnym wykorzystaniem godzin zajęć18 jakie zobowiązani są do prowadzenia pracownicy
w ramach otrzymywanego wynagrodzenia. W przypadku gdy uczelnie chcą
utrzymać jakość kształcenia, rozumianą jako stosunek liczby studentów do wykładowców, na niezmienionym poziomie stają przed koniecznością wdrożenia
dwóch rozwiązań, które generują dodatkowe koszty. W pierwszym uczelnie
mogą zlecić pracownikom prowadzenie dodatkowych godzin wykładowych,
co wiąże się z dodatkowymi wynagrodzeniami dla pracowników wypłacanemu w formie premii. W drugim uczelnie mogą zatrudnić dodatkowych pracowników. Dzięki takim działaniom uczelnie unikną spadku poziomu jakości
kształcenia ale jednocześnie obniżą poziom efektywność funkcjonowania19.
Capaldi i Abbey (2011) zwrócili uwagę na zróżnicowanie kosztów edukacji pod kątem dyscypliny naukowej w jakiej następuje kształcenie. Problemem
w badaniach był fakt, że w sprawozdaniach finansowych uczelnie wskazują
koszty na dość dużym poziomie ogólności (np. podają koszty w układzie rodzajowym na podstawie zapisów na kontach syntetycznych, bez ich podziału
na konta analityczne). Takie podejście do prezentacji kosztów powoduje, że
podawane są w ujęciu zbiorczym koszty kształcenia. Przykładem może być
inny poziom kosztów nauki gry na instrumencie, gdzie wymagany jest kontakt jeden do jednego – ucznia i nauczyciela, w odniesieniu do poziomu kosztów występującego np. w przypadku nauk społecznych, w ramach których
jeden nauczyciel może jednocześnie kształcić większą grupę studentów. Brak
Oznacza to sytuację, w której wszyscy pracownicy danej jednostki mają przepracowane
godziny wynikające z ich pensum dydaktycznego.
19
Przy założeniu, że przyrost kosztów będzie większy niż przychodów uzyskanych dzięki wzrostowi liczby studentów.
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uwzględnienia w analizach powyżej opisanego faktu może prowadzić do m.in.
braku ustalenia opłat za studia na poziomie odpowiadających kosztom kształcenia. Powyższa sytuacja przez niektórych jest oceniana pozytywnie. Dzięki uśrednianiu kosztu kształcenia możliwe jest finansowanie przez kierunki
mniej kosztochłonne tych, które generują wyższy poziom kosztów.
Dokonując doboru wskaźników nakładów, jakie uczelnie ponoszą celem
osiągnięcia efektów statutowych kluczowa jest identyfikacja nośników kosztów. Ossowski (2009) w swoim opracowaniu wskazał listę przykładowych.
W Tabeli 1. wskazano przykładowe nośniki kosztów, które zostały przypisane
do działań realizowanych w ramach uczelni wyższej.
Tabela 1. Przykłady nośników kosztów działań w publicznej (państwowej) szkole
wyższej
Działanie (proces lub jego etap)

Nośnik kosztu

Rekrutacja studentów

Liczba przyjętych studentów
ub liczba kandydatów

Przygotowanie procesu dydaktycznego

Liczba uruchomionych zajęć
lub liczba studentów

Prowadzenie zajęć

Liczba grup studenckich
lub liczba osób uczestniczących
w zajęciach

Rozliczanie procesu dydaktycznego

Liczba grup studenckich
lub liczba studentów

Publikacja książek

Liczba książek lub liczba stron
w opublikowanych książkach

Obsługa studenckiej
działalności naukowej

Liczba kół naukowych

Działalność biblioteczna

Liczba studentów i pracowników
będących nauczycielami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Ossowski „Rachunek kosztów działań
w publicznych szkołach wyższych”, Controling nr 2, INFOR, 2009

Ossowski (2008) wskazał, że uczelnia może podjąć próbę zwiększenia
swojej efektywności podejmując szereg działań, wśród których można wyróżnić optymalizację realizowanych przez nią procesów, uporządkowanie zarządzania kosztami i wykorzystania zasobów oraz ulepszanie struktury organizacyjnej. Efektem działań powinno być ustanowienie przez uczelnię ośrodków
odpowiedzialności za realizowane przez nią procesy. Ossowski wskazał cztery
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obszary, w ramach których należy rozważyć ich ustanowienie: Obsługa procesu działalności podstawowej,
• Świadczenie usług pomocniczych wobec jednostek podstawowych,
• Prowadzenie działalności socjalno-bytowej,
• Procesy administracji i zarządzania jednostką.
Przy definiowaniu (określaniu) ośrodków odpowiedzialności warto pamiętać, że w przypadku uczelni publicznej celem jej funkcjonowania jest przynoszenie nie ujemnego wyniku finansowego na prowadzonej działalności (co
nie oznacza, że celem uczelni jest maksymalizacja zyski). Z tego powodu wskazane jest unikanie ustanawiania ośrodków odpowiedzialności za wyniki (które
oceniane są głównie przez pryzmat osiąganej wielkości wyniku finansowego)20.
Wobec powyższych rozważań (przeglądu literatury) można stwierdzić, że
dobrą, często stosowaną metodą, wykorzystywaną do badania efektowności
i jakości funkcjonowania oraz zarządzania w administracji publicznej są badania w oparciu o kryteria good governance. Publiczne uczelnie wyższe funkcjonują w szeroko definiowanej administracji publicznej i powyższa metoda
mogłaby być z powodzeniem wykorzystana do pomiaru ich efektywności
i jakości. Jednak ze względu na brak dostępnych, porównywalnych pomiędzy
poszczególnymi jednostkami danych pomiar taki nie jest możliwy21. Dostępne są tylko dane finansowe dotyczące uczelni wyższych oraz dane dotyczące
podstawowych mierników funkcjonowania uczelni (takich jak m.in. liczba
studentów, uzyskanych patentów) publikowanych przez tzw. statystykę publiczną. Powoduje to, że analiza może zostać przeprowadzona w obszarze zarządzania finansami uczelni.
Podstawy badań nad efektywnością organizacji
Celem przystąpienia do badań efektywności organizacji w pierwszej kolejności należy zdefiniować czym właściwie jest efektywność.
Najprostszą definicją efektywności określamy jako relację pomiędzy wykorzystanymi nakładami i osiągniętym dzięki nim produktom (w przypadku
uczelni wyższej bardziej adekwatnym określeniem będzie usługom). Obok
pojęcia efektywność (zamiennie) używane jest pojęcie produktywność. Efektywność również czasami mylona jest ze skutecznością. O ile rozgraniczenie
20
W przypadku publicznej uczelni wyższej bardziej wskazane jest ustalanie ośrodków odpowiedzialnych za koszty.buczzej nej uczzelni uczelni wyższej raczej trzeba starać się ustalać ośrodki
odpowiedzialne za koszty.ednostkami oraz
21
Brak porównywalności danych mógłby spowodować, że wyniki byłyby obarczony błędem.
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pomiędzy efektywnością a skutecznością nie stwarza większych problemów, to
mogą one wystąpić w przypadku odróżniania efektywności od produktywności.
Różnice pomiędzy efektywnością a produktywnością można zobrazować
na przykładzie uczelni wyższej. Załóżmy, że mamy dwie uczelnie. Uczelnia
pierwsza (U1) zatrudnia 50 wykładowców (każdy ma 180 godzin pensum,
grupa zajęciowa ma 40 studentów oraz 60 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego), a druga uczelnia (U2) zatrudnia 100 wykładowców (każdy ma
210 pensum, jedna grupa zajęciowa ma 40 studentów oraz 60 godzin zajęć
w ciągu roku akademickiego). W efekcie uczelnia pierwsza kształci 6 000
studentów rocznie, uczelnia druga (U2) kształci 14 000 studentów rocznie.
Wobec powyższego produktywność (relacja nakładu do „produktu” – liczby kształconych studentów) dla U1 wynosi 0,00833 a U2 0,00714, zatem
U1 jest bardziej produktywna od U2. Należy zauważyć, że obie uczelnie
różni jednak pracochłonność prowadzenia dydaktyki przez wykładowców22
w pierwszej wykładowca ma 180 godzin pensum, w drugiej 210 godzin pensum.
Naturalnym dodatkowym badaniem do wykonania jest sprawdzenie, co by się
stało jakby obie uczelnie miały określone pensum na tym samym poziomie.
Załóżmy, że na obu uczelniach wprowadzane jest ograniczenie pensum do 150
godzin (taka sytuacja może być zdeterminowana albo nowymi wytycznymi
ministerstwa w zakresie tzw. pensum lub wyrównaniem struktury zatrudnienia na obu uczelniach). Wtedy U1 jest w stanie wykształcić 5 000 studentów
a U2 10 000 studentów. Relacja nakładów do efektów przy zastosowania tej
samej technologii w przypadku U1 wynosi 1,2 a w U2 1,4. Wobec powyższego U2 jest bardziej efektywna od U1 (mimo, że pod kątem produktywności
zachodziła odwrotna relacja pomiędzy uczelniami).
W literaturze można spotkać się z bardziej ogólnym określeniem efektywności. Jedną z ogólnych definicji efektywności jest określenie efektywności
jako miary racjonalności działania (Mielnik, Szambelańczyk, 2006). Pojęcie
efektywności z racjonalnym wykorzystaniem zasobów wiąże również Matwiejczuk (2000). Racjonalność analizuje on w dwóch przypadkach: maksymalizacji efektu lub minimalizacji nakładu (podstawy „klasycznej” ekonomii
zakładają, że nie jest możliwe, co do zasady, jednoczesne maksymalizowanie
przychodu i minimalizowanie kosztu). W literaturze można również znaleźć
opracowania, których autorzy utożsamiają efektywność ze sprawnością, skutecznością, operatywnością, ekonomicznością, potencjałem i korzystnością

22
Określaną jako liczba godzin dydaktycznych (tzw. pensum), które powinien przepracować
w ramach wynagrodzenia wykładowca.
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(Kulawiak, Jóźwiak, 2007). Bardziej precyzyjną definicję efektywności zaproponowali Samuelson i Nordhaus (2004), którzy stwierdzili, że jednostka
funkcjonująca efektywnie dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu produkcji dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zasobów (przy określonym popycie
i podaży). W potocznym rozumieniu oznacza to brak marnotrawstwa. Efektywne wykorzystanie zasobów oznacza takie ich wykorzystanie aby maksymalizować uzyskiwane dzięki nim efekty.
Przeglądając literaturę dotyczącą określenia czym jest i jakie należy wyróżniać rodzaje efektywności można spotkać się często z odwoływaniem się
do schematu dekompozycji skuteczności kosztowej zaproponowanej przez
A. S. Camanho and R. G. Dyson (2005). Stwierdzili oni, że na skuteczność
kosztową składa się efektywność wyników oraz efektywności kosztów. Efektywność kosztów jest z kolei determinowana przez efektywność alokacji nakładów oraz efektywność techniczną. Ostatnia z wymienionych efektywności,
efektywność techniczna jest wynikową (iloczynem) czystej efektywności technicznej oraz efektywności skali.
Rysunek 4. Schemat składowych skuteczności kosztowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. S. Camanho, R. G. Dyson, “Cost efficiency, production and value-added models in the analysis of bank branch performance, „Journal of the Operational Research Society”, Tom 56, Nr 5, 2005

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez autorów powyższego schematu efektywność kosztowa mierzy zdolność organizacji to minimalizacji
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wykorzystania nakładów (ponoszenia kosztów) przy zakładanym poziomie
wyników (produktów, tworzonych usług). Oszacowanie efektywności kosztowej umożliwia sprawdzenie jaki jest najmniejszy poziom kosztów celem osiągnięcia określonych efektów (Osiewalska, Osiewalski, 1999).
Przy pomiarze efektywności kosztowej uwaga zwracana jest na aspekt
nakładów, kosztów. Wydaję się to odpowiednie, ze względu na specyficzny
charakter analizowanych w niniejszej pracy organizacji. Dla uczelni wyższych
fundamentalna jest dbałość o koszty, efekty (takie jak liczba kształconych studentów czy realizowanych projektów badawczych) są niejako rzeczą wtórną.
Z powyższego powodu analizy będą bazować na analizie efektywności kosztowej. W związku z tym kluczowe staje się lepsze zrozumienie czynników
wpływających na poziom efektywności kosztowej: efektywności alokacji (nakładów) oraz efektywności technicznej oraz w dalszej kolejności czystej efektywności technicznej oraz efektywności skali.
Autonomicznym pojęciem w stosunku do efektywności technicznej jest
efektywność alokacyjna zaś jej elementem składowym jest efektywność alokacji nakładów23. Przy efektywności alokacyjnej sprawdzane są ograniczenia
nakładów przy zadanym poziomie efektów lub ograniczenie efektów przy zakładanym poziomie nakładów. Efektywność alokacji nakładów informuje o
odpowiedniej z ekonomicznego punktu widzenia alokacji nakładów i efektów
(Kosieradzka, Lis, 2000).
Drugą składową efektywności kosztowej jest efektywność techniczna. Jest
ona określana jako iloraz czystej efektywności technicznej oraz efektów skali.
Efekty skali utożsamiane są ze zmianami jakie zachodzą w relacjach pomiędzy
efektami a nakładami w miarę wzrostu którejś ze zmiennych. W tym zakresie ważne jest odniesienie się do efektów skali. Farrell (1957) zauważył, że w
przypadku badania efektywności technicznej powinna być zwrócona uwaga
na efekty skali. Wyróżnił on rosnące i malejące efekty skali. Przy określaniu,
czy mamy do czynienie z rosnącymi, czy malejącymi efektami skali Farrell
założył, że jednostki wykazujące malejące efekty skali znajdują się na krzywej
logarytmicznej (S1), natomiast rosnące efekty skali na krzywej wykładniczej
(S2). Przy malejących efektach skali, każdorazowy wzrost nakładów powoduje
niewspółmiernie mniejszy wzrost wyników. W przypadku rosnących efektów
skali, każdorazowy wzrost nakładów wiąże się z niewspółmiernym wzrostem
uzyskiwanych wyników. W przypadku określenia krzywych obrazujących

23
W przypadku uczelni wyższych nie jest w niniejszej pracy analizowana strona popytowa
efektywności alokacyjnej
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jednostki efektywne z uwzględnieniem efektów skali obszary nieefektywności
znajdują się poniżej określonych krzywych S.
Rysunek 5. Schematy malejących i rosnących efektów skali

Legenda:
S1
– Krzywa efektywności z malejącymi efektami skali
R
– Krzywa efektywności ze stałymi efektami skali
S2
– Krzywa efektywności z rosnącymi efektami skali
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. J. Farrell „The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Tom
120, Nr 3, 1957

W literaturze, oraz niniejszej pracy efektywności techniczna jest utożsamiana z modelem analizy zaproponowanym przez Charnesa, Coopera
i Rhodesa (1978), od nazwisk autorów nazywana modelem CCR, zakładającym występowanie stałych efektów skali. Do analizy wpływu zmienny efektów skali zostanie z kolei wykorzystany model zaproponowany przez Bankera,
Charnesa i Coopera (1984), od nazwisk autorów nazywany modelem BCC,
zakładającym występowanie zmiennych efektów skali.
W literaturze można spotkać się z tzw. X-efektywnością. Pojęcie
X-efektywności wprowadził Leibenstein (1966). X-efektywność określona została jako efektywne wykorzystanie zasobów i możliwości, na które wpływ
mają czynniki wewnętrzne organizacji, do których można zaliczyć m.in. możliwości dokonania określonej alokacji zasobów, motywowania pracowników
do efektywnej pracy. Można zatem x-efektywność utożsamić z rozszerzeniem
„tradycyjnej” efektywności rozumianej w sensie Pareto o czynnik racjonalnych
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zachowań ludzkich (tzw. ograniczonej racjonalności podmiotów). Jednym
z głównych wniosków wypływających z pojęcia x-efektywności wprowadzonej
przez Leibenstein’a jest stwierdzenie, że katalog czynników mających wpływ
na nieefektywności (efektywność ograniczoną) organizacji jest otwarty.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu klasyfikacji efektywności właściwym wydaje się badanie w pracy efektywności kosztowej publicznej uczelni wyższej, ponieważ uczelnie główny wpływ mają na generowane
przez siebie koszty. Strona przychodowa jest silnie uzależniona od czynników otoczenia24. Wyzwaniem przed jakim staje uczelnia w zakresie efektywności kosztowej jest taka organizacja procesu kształcenia aby nie generował
nadmiernych i nieuzasadnionych kosztów. Podobnie w zakresie działalności
badawczej uczelnia ma duży wpływ na obszar kosztów, jakie są generowane
przy okazji prowadzenia działalności badawczej. Przy badaniu efektywności
kosztowej uczelni wyższej należy jednak pamiętać o tzw. czynniku „x” (wprowadzonym w teorii Leibensteina). Oznacza to, że przy otrzymanych wynikach
badań uczelni wyższych należy mieć na uwadze, że istnieje pewna grupa czynników nieujętych w analizach, mogących mieć wpływ na poziom efektywności. W związku z tym przeprowadzane w ramach niniejszej pracy badanie
nie będzie ograniczało się tylko do analizy efektywności ale zostanie również
uzupełnione a badanie jakości25.
Podstawy badań nad jakością organizacji
Przeprowadzając badanie jakości uczelni wyższej kluczowe jest odpowiednie zdefiniowanie badanej kategorii. Zrozumienie istoty jakości powinno
umożliwić dobranie odpowiedniej gamy miar, dzięki którym będzie możliwa
jej identyfikacja oraz pomiar i ocena w przypadku publicznej uczelni wyższej.
Zgodnie z zapisami definicji jakości zawartymi w normie ISO 9000 jest
ona określana jako „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia
wymagania"26. W cytowanej definicji słowo „inherentny” należy rozumieć
jako zbiór cech naturalnych. Zgodnie z powyższą definicją jakość uczelni

24
Głównie tzw. dotacja podstawowa dla uczelni publicznych, która ustalana jest na podstawie
algorytmu określonego przez Ministra merytorycznie odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe,
w którym duże znaczenie (stan na rok 2015, tzw. uczelnie akademickie MNiSW) ma tzw. stała
przeniesienia (0,65), składnik studencko-doktorancki (0,35), składnik kadrowy (0,35) a także składnik proporcjonalnego rozwoju kształcenia (0,10), składnik badawczy (0,10), składnik
uprawnień (0,05) oraz składnik wymiany (0,05).
25
Co powinno pozwolić na chociaż dotychczasowe wyjaśnienie z czego wynikają nierówności.
26
https://centrum.jakosci.pl/podstawy-jakosci,definicja-jakosci.html
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w dużej mierze uzależniona jest od cech jakie ona posiada. Na kształtowanie
cech duży wpływ ma sama organizacja. Ważny wpływ na kształtowanie cech
uczelni ma efektywność realizowanych przez nią procesów. Spełnienie wymagań należy rozumieć jako spełnienie oczekiwań interesariuszy.
Jednym z często wykorzystywanych do analizy jakości w jednostkach
usługowych, jaką niewątpliwie są uczelnie wyższe, jest schemat zaproponowany przez Parasuraman’a, Zeithaml’a i Berry’ego (1985). Założyli oni, że
na artykułowane wymagania odnośnie kształtu usług wpływ mają potrzeby
osobiste interesariuszy (klientów), ich przeszłe doświadczenia i komunikacja
ustna. Zgłaszane postulaty odnośnie specyfiki otrzymywanych usług mają kluczowy wpływ na postrzeganie przez klientów otrzymywanych usług. Kształt
oczekiwanych przez klientów usług często może być odmienny od tego jak
w swojej percepcji mają zarządzający (luka 1: „różnica pomiędzy oczekiwaniami
klienta, a postrzeganiem tych oczekiwań przez zarządzających”). Również
rozbieżność powstaje pomiędzy postacią wytworzonej usługi a percepcją ze
strony zarządzających oczekiwań zgłaszanych wobec usługi przez klientów
(luka 2: „różnica pomiędzy postrzeganiem zarządzających oczekiwań klientów,
a cechami fizycznymi usługi (standaryzacja)”). W procesie zapewniania jakości oferowanych usług znacząca jest również umiejętność komunikowania
się organizacji z usługodawcami oraz wpływ kontaktu z klientem przed i po
dostarczeniu usługi na modyfikację jej kształtu. W wyżej opisanym schemacie
mogą wystąpić kolejne dwie rozbieżności wynikające z rozbieżności pomiędzy
informacjami przekazanymi klientom na temat dostarczanej usługi a faktycznej formie dostarczanej usługi (luka 3: „różnica pomiędzy specyfikacją jakości
usług, a usługą aktualnie dostarczoną”; luka 4: „różnica pomiędzy usługą
dostarczoną, a informacją przekazana klientowi na temat tej usługi.”). Ponadto rozbieżności mogą wynikać z różnicy pomiędzy oczekiwaniami klientów
wobec usługi jaką chcieliby otrzymać a percepcją wobec faktycznie otrzymanej usługi (luka 5: „różnica pomiędzy oczekiwaniami klienta, a postrzeganymi
przez niego usługami). Szczegóły zaprezentowano na rysunku 6.
Klientami uczelni wyższej z jednej strony są studenci, którzy na uczelni chcą zdobyć kompetencje, które na rynku pracy będą stanowiły ich przewagę konkurencyjną. Z drugiej strony klientami są również przedsiębiorcy,
potencjalni pracodawcy. Oczekują oni od uczelni, aby umożliwiła absolwentom nabycie kompetencji, które zwiększą ich produktywność. Często na
styku interesariuszy (studentów i pracodawców z uczelnią) występuje luka
wynikająca z różnej percepcji usług oczekiwanych przez poszczególne strony.
W literaturze powyżej opisana luka często utożsamiana jest z występowaniem
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asymetrii informacji pomiędzy aktorami rynku pracy. Zakłada się, że jej ograniczenie może wystąpić dzięki występowaniu tzw. zjawiska sygnalizowania na
rynku pracy. W przypadku luki wynikającej z różnicy pomiędzy postrzeganiem przez zarządzających uczelnią oczekiwań zgłaszanych przez studentów,
a cechami samej uczelni jest ona szczególnie widoczna w przypadku większych
ośrodków akademickich, w których występuje duża autonomia jednostek organizacyjnych. Często w ramach samych jednostek kierownik jednostki ma
nieduży wpływ na charakter świadczonych usług edukacyjnych. Może on co
prawda mieć wpływ na same programy studiów, jednak często zarządzający
są ekspertami w wąskim obszarze nauki, w jakim sami prowadzą dydaktykę
i badania. Z tego powodu nawet sami wykładowcy, układający sylabusy, czyli
programy prowadzonych przez nich przedmiotów, mają wpływ na ostateczną postać oferowanych usług edukacyjnych. Powyższe czynniki mają również
wpływ na powstawanie luk wynikających z różnicy pomiędzy specyfikacją
jakości usług, a usługą aktualnie dostarczoną oraz różnicą pomiędzy specyfikacją jakości usług, a usługą aktualnie dostarczoną. Na uczelniach może występować sytuacja, w której osoba wykładowcy będzie miała wpływ na sposób
i zakres przekazywanych treści, nawet przy jednakowym sylabusie dla całych
zajęć.
Jednym z głównych celów uczelni jest kształcenie studentów, a szczegółowiej przekazywanie studentom kompetencji, które umożliwią im odniesienie
sukcesu na rynku pracy. Z tego punktu widzenia uczelnia publiczna powinna
zadbać o zachowanie odpowiedniej jakości kształcenia. Dla uczelni publicznej jakość (ogólną funkcjonowania) można określić jako wszelkie planowane
i w sposób ciągły realizowane działania związane z procesem kształcenia
i badań, w stopniu niezbędnym do wytworzenia usługi edukacyjnej zgodnej
z ustalonymi oczekiwaniami „klientów" wewnętrznych i zewnętrznych (Skrzypek, w: Wójcicka, 2001). Studenci (odbiorcy wewnętrzni) oczekują m.in. nowoczesnego programu kształcenia, jakości kadry dydaktycznej, odpowiedniego wyposażenia sal dydaktycznych, dostępności do lektur i innych materiałów
natomiast pracodawcy (odbiorcy zewnętrzni) oczekują, że zatrudniani przez
nich absolwenci posiadają odpowiednie kwalifikacje (Randall, 2002).
Zapewnienie jakości kształcenia umożliwia realizacja działań składających się na tzw. system zapewnienia jakości kształcenia. Obowiązek posiadania
takiego systemu przez szkołę wyższą został wprowadzony Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
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standardów kształcenia.27 Znowelizowana w 2011 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym28 rozszerzyła ten obowiązek. Zgodnie z treścią wydanego do
niej Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów29 (par. 9 ust. 1 pkt 9) jednym z warunków prowadzenia studiów jest wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości
kształcenia, obejmującego mechanizmy doskonalenia programu kształcenia.
Rysunek 6. Model Jakości Usług

Źródło: A. Parasuraman, V. A. Zeithaml and Leonard Berry, "A Conceptual Model
of Service Quality and Its Implications for Future Research", Journal of Marketing,
jesień, 1985

Występują dwa podstawowe wymiary jakości uczelni wyższej. Pierwszy
można określić mianem wewnętrznej jakości co oznacza postrzeganie jakości
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe
oraz makrokierunki.
28
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
29
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz. U. Nr 234, poz. 1445).
27
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uczelni poprzez zespół cech bezpośrednio zależnych od uczelni jak np. jakość infrastruktury lub jakość nauczania. Drugi wymiar można utożsamić
z zewnętrzną jakością, na którą uczelnia ma pośredni wpływ jak np. sytuacja
absolwenta na rynku pracy. Uczelnia ma bezpośredni wpływ na kompetencje
przekazywane absolwentom niemniej nabyte przez absolwentów kompetencje
są sygnałami na podstawie których pracodawcy oceniają pracownika przy jego
zatrudnianiu. Na decyzje podejmowane przez pracodawców uczelnie jednak
nie mają bezpośredniego wpływu.
W literaturze można także spotkać się z podejściem, w którym wyróżnia
się jakość techniczną i nietechniczną oraz dodatkowo wskazywany jest również społeczny wymiar jakości organizacji w kontekście jej oddziaływania na
otoczenie. Powyższe wskazuje złożoność analizy jakości. Jakość „może być rozumiana zarówno jako jakość dostarczanych dóbr publicznych czy świadczonych usług publicznych, jak i jakość funkcjonowania instytucji publicznych.”
(Modzelewski, 2013). Co do zasady jakość techniczną można określić jako
trudną do oceny przez obiorcę zewnętrznego, natomiast jakość nietechniczną jako podlegającą subiektywnej ocenie odbiorców usług. Najtrudniejszą do
określenia i pomiaru jest społeczny wymiar jakości dostarczanych usług (często postrzegany przez pryzmat oddziaływań na otoczenie przez organizację).
Ponadto należy zwrócić uwagę, że w praktyce ocena przedsięwzięć (wyników prowadzonych działań) następuje z punktu widzenia trzech składowych:
produkt, rezultat i oddziaływanie. Ocena ta często sporządzana jest przy wykorzystaniu wskaźników ilościowych. Produkt jest to bezpośredni, namacalny wynik prowadzonych działań. Często jego pomiar jest relatywnie łatwy
i obiektywny w ocenie (np. uczelnie ukończyło 100 absolwentów, nie jest oceniany okres studiowania ani poziom posiadanych kompetencji ocenie podlega fakt liczby absolwentów kończących uczelnie). Z tego powodu produkty
z jednej strony mogą być utożsamiane z jakością techniczną, z drugiej po
ich zestawieniu z nakładami z efektywnością. W przypadku jej oceny przez
pryzmat poniesionych nakładów można określić ją efektywnością kosztową.
Rezultat jest to wynik działalności jednostki, który można określić jako „bezpośrednie” korzyści dla organizacji (i czasami najbliższego otoczenia). Przy
ocenie rezultatów może pojawiać się subiektywna ocena. Z tego powodu ocena funkcjonowania uczelni przez pryzmat osiąganych rezultatów może być
zbliżona od ceny jej technicznej i nietechnicznej (bardziej subiektywnej) jakości. Oddziaływanie jest „najszerszą” kategorią, często utożsamianą z długim
okresem i wpływem na „szerokie” otoczenie (społeczeństwo, gospodarkę).
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Na potrzeby niniejszej pracy jako miara jakości zostanie przyjęta skuteczność. W przypadku jakości „zewnętrznej” można mówić o skuteczności
„zewnętrznej” („ogólnej”). Jakość „wewnętrzna” będzie utożsamiana z tzw.
skutecznością „wewnętrzną” (określaną również mianem skuteczności organizacyjnej (Opolski, Modzelewski 2009)). Skuteczność organizacyjna będzie
oceniana przez pryzmat nadrzędnego celu jaki stawia przed publiczną uczelnią30 ustawa o finansach publicznych – efektywne gospodarowanie posiadanym majątkiem31.
Przeglądając literaturę tematu można odnaleźć szereg badań, w których
autorzy wskazują i badają czynniki mające wpływ na postrzeganie jakości
przez uczelnie. Wśród analizowanych czynników można wyróżnić:
• reputację, postrzeganą przez pryzmat pozycjonowania uczelni w rankingach (uwagę na powyższy czynnik w swoich badaniach zwrócili m.in.
Maringe, 2007; James, 1999; Webb, 1993; Chapman, 1993; Coccari
and Javalgi, 1995; Murphy, 1981; Hagel i Shaw, 2010);
• jakość infrastruktury uniwersyteckiej postrzeganej przez pryzmat posiadania przez uczelnie biblioteki, laboratoriów, wyposażenia itp. (uwagę
na powyższy czynnik w swoich badaniach zwrócili m.in. Feming i Storr,
1999; Price 2003; Maringe 2009; Coccari i Javalgi 1995; Kallio 1995);
• jakość nauczania przez pryzmat liczby godzin kontaktu pomiędzy
studentami a prowadzącymi zajęcia (uwagę na powyższy czynnik w swoich badaniach zwrócili m.in. James 1999; Foskett i Helmsley-Brown,
2001);
• zatrudnialność absolwentów przez pryzmat możliwość uzyskania
zatrudnienia przez absolwentów zatrudnienia oraz adekwatnego do
wykształcenia poziomu wynagrodzenia (uwagę na powyższy czynnik
w swoich badaniach zwrócili m.in. Maringe, 2006; Soutar i Turner,
2002; Webb, 1993; Holdswoth i Nind, 2005).
Dużą wagę w ocenie jakości uczelni przypisano także takim czynnikom
jak wartość uczelni (sposób postrzegania uczelni przez otoczenie) oraz dostępu
do sieci kontaktów, która może ułatwić absolwentowi start na rynku pracy
w ocenie jakości uczelni (Daunoriene, 2011).
Jednym z czynników, przez które postrzegana jest jakość uczelni, na realizację którego wpływ ma uczelnia jest liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego. Przeprowadzając analizę na podstawie dostępnych

30
31

Oraz generalnie jednostkami zaliczanymi do sektora publicznego.
Rozumianym jako niedoprowadzenie do ujemnego wyniku finansowego.
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danych można zauważyć poprawę jakości uczelni z punktu widzenia przedmiotowego wskaźnika. W roku akademickim 2005/2006 na 1 nauczyciela
akademickiego przypadało 20 studentów, podczas gdy w roku akademickim
2015/2016 na 1 nauczyciela akademickiego przypadało już 15 studentów.
Szczegółowe zmiany wskaźnika w latach 2005/2016 przedstawiono na Rysunku 7.
Rysunek 7. Liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego*, lata
akademickie 2005/2006 – 2015/2016

* po zaokrągleniu do pełnych wartości
Źródło: „Szkoły wyższe i ich finanse 2015”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,
2016

Porównując między sobą uczelnie publiczne i niepubliczne korzystniej
z punktu widzenia liczby studentów przypadających na 1 nauczyciela akademickiego wypadają uczelnie publiczne. Na uczelniach publicznych na
1 nauczyciela akademickiego przypadało niecałych 13 studentów, podczas gdy
w uczelniach niepublicznych wartość wskaźnika była na poziomie dwukrotnie wyższym (26 studentów). Analizując wskaźnik na uczelniach publicznych
ze względu na obszary wykładanej dziedziny nauki najmniej studentów na
nauczyciela akademickiego przypadało na uczelniach artystycznych (4 studentów na wykładowcę na uczelniach publicznych). Największą wartość wskaźnik przyjął w przypadku uczelni ekonomicznych (niecałych 22 studentów na
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nauczyciela akademickiego w przypadku uczelni publicznych). Szczegóły zaprezentowano na Rysunku 8.
Rysunek 8. Liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego rok akademicki 2015/2016

Źródło: „Szkoły wyższe i ich finanse 2015”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,
2016

Podstawowym efektem funkcjonowania uczelni jest absolwent, który
podczas uczestniczenia w procesie dydaktycznym nabył kwalifikacje, które
umożliwiają mu osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Wśród miar sukcesu na
rynku pracy można wyróżnić trzy podstawowe czynniki:
• wynagrodzenie osiągane przez absolwenta (średnie miesięczne),
• okres czasu niezbędny na znalezienie pracy,
• posiadanie pracy (miara często utożsamiana również z zatrudnialnością).
Ważnym aspektem jakości jest możliwość jej zaobserwowania i w dalszej
kolejności oceny. Ponieważ jakość ma wymiar wewnętrzny i zewnętrzny kluczowa jest możliwość jej pomiaru i obserwowania nie tylko przez uczelnie ale
również jej interesariuszy. Jest to szczególnie ważne w przypadku oceny jakości uczelni przez pryzmat „jakości” jej absolwentów. Ocena jakości absolwentów, rozumianej jako przydatność/produktywność osób kończących studia
podczas wykonywania pracy zawodowej jest ważna dla pracodawców. Wobec
powyższego jakość musi być zasygnalizowana i dostrzeżona przez odbiorców,
do których jest sygnalizowana (kierowana).
W momencie wejścia absolwenta na rynek pracy pojawia się kwestia
przekonania/pokazania potencjalnym pracodawcom informacji o nabytych
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przez absolwenta w procesie kształcenia kwalifikacjach. Odpowiednie zasygnalizowanie przez absolwentów pracodawcom swojej produktywności stanowi kluczowy wynik decydujący o ich sukcesie na rynku pracy. Ponieważ
pracodawca nie posiada pełnej informacji o kwalifikacjach posiadanych przez
absolwenta, kandydata na potencjalnego pracownika, zaistniałą sytuację określa się mianem asymetrii informacji na rynku pracy. W całą sytuację zaangażowane są również uczelnie, które w trakcie kształcenia na uczelni umożliwiają
studentom nabycie kompetencji, które potencjalnie mogą być wykorzystane
w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnie zatem stają w podwójnej roli, z jednej strony muszą przekonać studentów co do jakości swojej oferty dydaktycznej z drugiej pracodawców odnośnie jakości swoich absolwentów, kompetencjach zdobytych przez nich dzięki uczestniczeniu w procesie dydaktycznym.
W teorii ograniczanie asymetrii informacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zostało opisane w modelu sygnalingu na rynku pracy. Można również
stwierdzić, że uczelnia umożliwiając absolwentom wygenerowanie sygnałów
ułatwiających im zdobycie przewagi na ryku pracy, wpływa niejako na jeden
z wymiarów przez który oceniana jest jej jakość. Zatem przy ocenie jakości
uczelni ważne staje się zrozumienie zjawiska sygnalizowania.
Z uwagi na to, że część analiz będzie wykorzystywać elementy związane
z występowaniem zjawiska sygnalizowania na rynku pracy, dlatego celem lepszego zrozumienia roli jaką odgrywa zjawisko sygnalingu w transmitowaniu
informacji o absolwencie od uczelni do pracodawcy jest dokładniejsze zapoznanie się z jego teorią.
Podstawowym modelem, na którym bazuje większość badań nad zjawiskiem sygnalizowania na rynku pracy, są założenia przedstawione przez
M. Spence’a w artykule „Job Market Signaling” (1973). Spence stwierdza,
że zdobyty poziom wykształcenia jaki potencjalny pracownik posiada, może
być wyznacznikiem jego produktywności. Pracodawcy zdają sobie sprawę,
że pracownicy posiadający wyższą produktywność będą charakteryzowali się
większym poziomem wykształcenia oraz, że zdobywanie kolejnych poziomów
wykształcenia wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów. Nakłady te,
potencjalni pracownicy ponoszą celem uzyskania ich zwrotu dzięki wynagrodzeniu, jakie będą uzyskiwać dzięki pracy. Zatem pracodawcy chcąc zatrudnić pracowników o większej produktywności, której pomiaru na etapie
wchodzenia absolwenta na rynek pracy dokonują na podstawie ich wykształcenia, powinni zaproponować im wynagrodzenie, które umożliwi pracownikom uzyskanie zwrotu nakładów, jakie ponieśli na edukacje. Drugim modelem, na którym bazują badania nad oceną produktywności potencjalnych
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pracowników przez pracodawców jest model zaproponowany przez Josepha
E. Stiglitza (1975). Stiglitz stwierdził, że pracodawcy wybierają/oceniają produktywność pracowników stosując tzw. screening. Screening to rozróżnianie/
wyróżnianie poszczególnych jednostek/elementów w danym zbiorze elementów, np. rozróżnianie różnych typów samochodów, papierów wartościowych
czy w przypadku rynku pracy typów pracowników ze względu na kwalifikacje,
doświadczenie, poziom wykształcenia. Model sygnalingu na rynku pracy służył jako punkt wyjścia dla wielu późniejszych badań empirycznych.
W badaniach poświęconych teorii sygnalingu badacze sprawdzali, które charakterystyki absolwentów, w tym te, w których wygenerowaniu może
pomóc uczelnia, polepszają sytuację absolwenta na rynku pracy32. Podsumowując przegląd badań empirycznych dotyczących zjawiska sygnalizowania na
rynku pracy można zauważyć, że jako zmienną zależną (objaśnianą) w badaniach empirycznych najczęściej przyjmuje się płace. W badaniach empirycznych dotyczących zjawiska sygnalizowania na rynku pracy jako zmienne
niezależne (objaśniające) przyjmuje się m.in.: długość lat nauki a także zmienne quasi jakościowe takie jak samorealizacja, możliwości rozwoju, awans
zawodowy. Zmienne zależne można utożsamić z efektami świadczonych
przez uczelnie usług na rzecz jej studentów. Zatem przy badaniu efektywności uczelni zmienne te można będzie zaliczyć do efektów pracy. W ustawie
o szkolnictwie wyższym nałożono na uczenie wyższe mają obowiązek badania
losów absolwentów.
Badania losów absolwentów prowadzone są w oparciu o informacje
o absolwencie pochodzące z ewidencji prowadzonej na uczelni jak również
z danych o jego sukcesie na rynku pracy, która dostępna jest w bazie administracyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Publikowane są one jako
„Ogólnopolski system monitorowania ekonomiczny losów absolwentów szkół
wyższych” na stronie http://absolwenci.nauka.gov.pl/.
Jednym z kluczowych założeń raportów generowanych w ramach funkcjonowania systemu monitorowania ekonomicznego losu absolwentów szkół
wyższych jest zdefiniowanie sukcesu na rynku pracy. W ramach prac nad założeniami powyższego systemu sukces na rynku pracy został zdefiniowany za pomocą trzech miar: szybkość znalezienia pracy (okres jaki upływa od momentu

Wśród badań empirycznych poświęconych zjawisku sygnalizowania można wymienić
badania przeprowadzone przez m.in. Altojni i Pierret (1996), Blackburn i Neumark (1991),
Bedard (2001), Frazis (2002), Buchel i Pollmann-Schultz (2001), Albrecht i van Ours (2001),
Lang i Manove (2011), McDonald, R. A. Benton, D. F. Warner (2012), Habermalz (2003),
Lofstrom (2000), Chan, Hao i Suen (2007).
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uzyskania przez absolwenta dyplomu do czasu znalezienia pierwszego zarobkowego źródła pracy), trwałość zatrudnienia (czas pozostawania bez pracy)
oraz wysokość osiąganych wynagrodzeń33. Z trzech wyżej wymienionych miar,
fakt ukończenia studiów w danej jednostce potencjalnie może mieć wpływ na
szybkość znalezienia pracy oraz wysokość osiąganych wynagrodzeń.
Warte uwagi są badania systemu edukacyjnego w ramach których została przeprowadzona analiza, która wykazała, że powinien on pełnić nie tylko funkcję tzw. socjalizacyjną ale również powinny różnicować absolwentów
(Montt, 2011). Różnicowanie odbywa się poprzez określanie ich zdolności na
podstawie ocen wyników ich kształcenia (ocen końcowych). Potencjalnie różnicowanie studentów (poprzez ich gradację ze względu na osiągane przez nich
wyniki) umożliwia identyfikację jednostek charakteryzujących się wysokim
poziomem zdolności. Powinno to umożliwić zwrócenie na te jednostki uwagi
celem lepszego ich wykształcenia. Powyżej cytowane badanie określić można
jako badanie czynników mających wpływ na jakość uczelni (które zostały zaakcentowane powyżej przy charakterystyce zjawiska sygnalizowania). Warty
uwagi jest fakt, że badania skupiły się tylko na analizie czynników mogących
być przyporządkowanych do jakości uczelni, brak jest natomiast odniesienia
się do kwestii mogących być związanych z efektywnością.
Z powyższego rozdziału wynika, że na jakość publicznej uczelni wyższej
należy patrzeć nie tylko przez pryzmat oceny jej wewnętrznych procesów
ale również otoczenia, do którego są skierowane usługi świadczone przez
uczelnie. Wynika z tego, że na jakość uczelni wymierny wpływ ma fakt
realizacji przez nie założonych celów działalności, którą można określić jako
skuteczność jej funkcjonowania. W kontekście analizy skuteczności realizacji
przez uczelnie wyższe ich celów należy zwrócić uwagę na proces kształcenia.
W przypadku procesu dydaktyki adekwatne zatem będą zarówno tzw.
miary wewnętrznej jakości (kontakt studenta z wykładowcą) jak również
tzw. miary zewnętrzne (sukces absolwenta na rynku pracy). Jak wskazano
powyżej miary charakteryzujące sytuację absolwenta na rynku pracy mogą być
tożsame z tymi wykorzystywanymi przy pomiarze zjawiska sygnalizowania
(ang. job market signaling).

33
Jest to tzw. katalog obiektywnych kryteriów, za pomocą których można ocenić sukces zawodowy na rynku pracy opierając się na danych z rejestrów. Kryteria te wykorzystywane są m.in.
do „kompleksowej oceny ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów” patrz Bożykowski
M., Dwórznik M., Giermanowska E., Izdebska A., Jasiński M., Konieczna-Sałamin J., Styczeń
M., Zająć T., „Monitorowanie losów absolwentów uczelnie wyższych z wykorzystaniem danych administracyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, Warszawa 2014
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Podsumowanie
W powyższym rozdziale zaprezentowano jedną z najbardziej kompleksowych metod, którą potencjalnie można wykorzystać do oceny funkcjonowania uczelni: dobre rządzenie (ang. good governance). Ze względu na ograniczone możliwości weryfikacji danych uzyskanych z uczelni wyższych analiza
z punktu widzenia good governance zostanie ograniczona do efektywności.
W przypadku publicznej uczelni wyższej badana powinna być efektywność kosztowa oraz jakość techniczna i nietechniczna. Pomiar efektywności
kosztowej34 powinien umożliwić dokonanie oceny uczelni z punktu widzenia efektywności zarządzania kosztami. Celem działalności publicznej uczelni wyższej nie jest maksymalizacja zysku oraz przychodów tylko realizacja
podstawowej działalności (dydaktyki i badań) przy ograniczonych zasobach.
W analizach nakłady będą wycenione wartościowo, natomiast efekty ilościowo. Przy interpretacji uzyskanych wyników kluczowe będzie zwrócenie uwagi
na fakt, że analizowane są wybrane nakłady i efekty. Zatem zgodnie z postulatami zawartymi w x-efektywności należy pamiętać, że na efektywność ma
wpływ również tzw. czynnik ludzki (racjonalne zachowanie ludzi).
Ocenę jakości funkcjonowania uczelni wyższej należy przeprowadzić
przez pryzmat tzw. „modelu jakości usług”. Jakość uczelni należy postrzegać
w dwóch wymiarach tzw. wewnętrznym (na który uczelnia ma wpływ) oraz zewnętrznym (na który uczelnie nie ma bezpośredniego wpływu). Badana będzie
jakość techniczna i nietechniczna, przez pryzmat rezultatów funkcjonowania.
Do identyfikacji miar efektywności i jakości zostanie wykorzystana logika oceny projektów, która zakłada podział prowadzonej działalności na produkty, rezultaty oraz oddziaływanie. Rezultaty w przypadku uczelni można
utożsamić z tzw. jakością nietechniczną (funkcjonalną, konsumencką). Przed
dalszymi wywodami należy uznać, że uznanie poszczególnych kategorii za rezultaty jest subiektywne.
W zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej produktami będzie
liczba kształconych studentów oraz absolwentów (osób kończących daną
jednostkę). Informacja o dwóch wyżej wymienionych wskaźnikach jest publicznie udostępniana przez same uczelnie oraz dostępna jest w statystyce
publicznej (m.in. Głównego Urzędu Statystycznego). Warto zauważyć, że
w przypadku przyjęcia, że liczba studentów powinna być utożsamiona z produktami prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni rezultatem są osoby,
34

Określanej w pracy mianem „efektywności”.
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które zostają wykształcone czyli absolwenci. Przyjęcie, że absolwenci są jednak
produktem uczelni (uczelnia niejako „wytwarza” absolwentów), rezultatem
jest pozycjonowanie absolwenta na rynku pracy. Miarą sukcesu jaki absolwent osiąga na rynku pracy może być szybkość znalezienia pierwszej pracy po
studiach oraz poziom osiąganych wynagrodzeń). Dane dotyczące powyższego
miernika są również publicznie dostępne w tzw. bazie nauki polskiej – POLon (są one prezentowane w raportach bazujących na danych pozyskiwanych
z uczelni oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
W przypadku prowadzenia działalności badawczej za produkty może być
uznana liczba złożonych publikacji oraz prowadzonych projektów badawczych. Często za produkt uznawana jest liczba punktów zdobytych za publikacje. Podobnie jak w przypadku działalności dydaktycznej w przypadku
wskazanych produktów należy przyporządkować do nich powiązane z nimi
rezultaty. Złożenie publikacji jest niezbędne w celu osiągnięcia rezultatu,
którym jest pozytywna ocena publikacji i przyjęcie jej do publikacji. Z kolei, można potencjalnie przyjąć, że liczba publikacji (w domyśle opublikowanych) jest produktem. W tym przypadku dzięki publikacji są możliwe do
osiągnięcia dwa rezultaty: zdobycie punktów publikacyjnych oraz uzyskanie
cytowań ( świadczą one o zainteresowaniu i przydatności treści zawartych
w publikacjach). Nie odnaleziono wiarygodnych informacji o dwóch wymienionych wskaźnikach35. Bazując na dostępnych danych można do analiz przyjąć informację o opublikowanych publikacjach. W przypadku uczelni wyższych pewnym przybliżeniem rezultatu prowadzonych projektów badawczych
mogą być uzyskane patenty (i prawa ochronne)36. W zakresie rezultatów osiąganych dzięki prowadzonym projektom badawczym można wyróżnić także
skuteczność pozyskiwania grantów na prowadzenie badania oraz liczbę wdrożonych projektów. Niestety brak jest wiarygodnych informacji o dwóch wyżej
wymienionych rezultatach, co powoduje brak możliwości uwzględnienia ich
w prowadzonych analizach.
W zakresie działalności wspierającej (tzw. organizacji) dokonany zostanie pomiar skuteczności organizacyjnej. Wykorzystane będą wskaźniki
ekonomiczno-finansowe, które można podzielić na dwie grupy: wskaźniki

35
Potencjalnie na podstawie dostępnych danych można oszacować liczbę cytowani, jednak
jest ona obarczona wysokim ryzykiem popełniani błędy przy szacunkach i przyjęcia do analiz
danych nie oddających stanu faktycznego.
36
Wynika to głównie z prowadzonych statystyk, w których można uzyskać informacje o liczbie
patentów, niemniej jednak wydaje się, że lepszym wskaźnikiem byłaby informacja o wynikach
finansowych uzyskanych dzięki komercjalizacji wyników projektów badawczych.
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określające płynność jednostki (wskaźnik płynności bieżącej, rotacji zapasów,
należności oraz zobowiązań) oraz wskaźniki określające rentowność (ROA
i ROE).
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Wykorzystanie metody DEA
do pomiaru efektywności

Podstawy metody DEA
Omawiając efektywność niezwykle ważne jest określenie sposobu jej pomiaru. Co do zasady wyróżnia się trzy metody pomiaru efektywności: wskaźnikowe, parametryczne i nieparametryczne (Szymańska, 2009).
Przy metodzie wskaźnikowej najczęściej stosowane są tzw. wskaźniki
oceny sytuacji finansowej (i operacyjnej) firmy. Dla przykładu w odniesieniu
do banków można wyróżnić wskaźniki: rentowności, marży, obciążenia wyniku finansowego oraz efektywności zatrudnienia (Capiga, 2009).
Stosując pomiar efektywności metodą parametryczną stosowane są dwa
podejścia: Stochastic Frontier Approach (SFA) i Distribution Free Approach
(DFA). Podejścia te bazują na teorii mikroekonomii – funkcji produkcji.
Stosując pomiar efektywności metodą nieparametryczną stosowane są
dwa podejścia: Data Envelopment Analysis (DEA) oraz Free Disposal Hull
(FDH). Podstawą stosowania tych podejść jest wykorzystanie metod z zakresu
programowania linowego (Siudek, 2011).
Niemniej przeglądając literaturę przedmiotu najczęściej można spotkać
się z pomiarem efektywności metodą nieparametryczną przy wykorzystaniu
podejścia Data Envelopment Analysis (DEA). Metoda ta jest popularna od
pond 20 lat. Już w latach 90tych ukształtował się pogląd, że metoda nieparametryczna, podejście DEA jest najlepsza do szacowania efektywności technicznej (Byrnes, Valdmanis 1994; Ruggiero, 1996).
Metodę DEA można traktować jako substytucyjną względem metod parametrycznych. Jednak zauważono, że DEA jest przydatna do analizy efektywności podmiotów, przy których zastosowanie metod parametrycznych może
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sprawiać kłopoty. Na początku DEA zyskała popularność do oceny efektywności podmiotów z sektora usługowego oraz do oceny efektywności funkcjonowania jednostek non profit oraz non for profit (czyli tych, których celem
działalności nie jest osiągnięcie zysku).
Dzięki zastosowaniu metody DEA możliwa jest ocena jednostki znając
tylko jej nakłady na wejściu i efekty na wyjściu. Przy zastosowaniu tej metody
nie jest wymagana znajomości tzw. funkcji produkcji. Jest to kluczowe przy
ocenie efektywności funkcjonowania uczelni wyższych. W przypadku uczelni
wyższych raczej będziemy znać nakłady wejściowe i efekty wyjściowe. Określenie parametrów funkcji produkcji jest trudne. Czasami same uczelnie mają
problemy przy jej określeniu.
W metodzie DEA nie trzeba bowiem wiedzieć, w jaki konkretnie sposób
nakłady przekształcają się w efekty, wystarczy tylko wiedzieć, jak duże były
nakłady i jakie uzyskano efekty, by ocenie, czy jednostka (podmiot) jest, czy
nie jest efektywna w danej grupie analizowanych podmiotów. Kluczowe
dla tej metody jest bowiem pojęcie produktywności całkowitej, czyli relacji
wszystkich czynników stanowiących efekty do nakładów. (Kudła, 2003).

W pierwotnej wersji modelu DEA, zaproponowanym w roku 1978
przez Charnes’a, Cooper’a i Rhodes’a, nazywanego od pierwszych liter autorów CCR, jest ona propozycją liniowego rozwiązania nieliniowego problemu.
W modelu CCR następuje określenie tzw. efektywności technicznej przy założeniu stałych efektów skali. Model zakłada, że badana jednostka (tzw. DMU
– ang. decision making unit) jest efektywna gdy iloraz sumy zważonych nakładów i zważonych wyników jest równy „jeden” oraz jednocześnie wszystkie
wagi są większe od 0. Powyższe założenie można zapisać wzorem (Coooper,
Seiford, Tone, 2000 za: Modzelewski, 2009):

Gdzie:
U – waga wyniku, przy założeniu U1, (…) Un > 0
Y – wynik
V – waga nakładu, przy założeniu V1, (…) Vn > 0
X – nakład
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Ograniczeniem modelu CCR jest wykorzystywanie stałych efektów skali.
Przy obliczaniu efektywności technicznej należy jednak uwzględnić występujące zmienne efekty skali (Modzelewski, 2009). Uwzględnienie przy wyliczeniach zmiennych efektów skali jest szczególnie ważne w badaniu publicznych
uczelni wyższych, w przypadku których występują często widoczne różnice
przy oszacowanych wielkościach nakładów i wyników. Celem obliczenia poziomu zmiennych efektów można wykorzystać model opracowanych przez
Banker’a, Chames’a oraz Cooper’a w 1984, zwanego modelem BCC. Model
ten zakłada występowanie zmiennych efektów skali.
Efektywność skali określana jest jako iloraz efektywności CCR i BCC.
Obliczona efektywność skali nie powinna być większa niż 1. Powinna być ona
równa dla jednostek, które są efektywne z punktu widzenia BCC.
Dzięki zastosowaniu metody DEA możliwe jest pominięcie problemu
znajomości funkcji produkcji. Jest to kluczowe w przypadku uczelni wyższej,
na której występuje wiele jednostek autonomicznych, jednak realizujących te
same procesy główne (czyli jako podstawowe procesy: dydaktykę oraz badania). Wobec powyższego nie jest ważna znajomość funkcji produkcji (technika nauczania na poszczególnych wydziałach) oraz nakłady na wejściu (liczba
wykładowców, powierzchnia sal wykładowych) i na wyjściu (liczba studentów,
dla których prowadzone są zajęcia, absolwenci). Nie ważne natomiast są formy, w jakich prowadzone są zajęcia (godziny pensum, struktura zatrudnienia,
formy prowadzonych zajęć). Co do zasady przy tym podejściu w pierwszej
kolejności można podjąć próbę oceny efektywności poszczególnych wydziałów uczelni, aby następnie ocenić efektywności całej uczelni (całego systemu).
Z teoretycznego punktu widzenia system można uznać za efektywny tylko
w przypadku, gdy wszystkie jego procesy składowe są efektywne. Jednak należy pamiętać, że zawsze można znaleźć wyjątki od powyższej reguły (Kao,
2012).
Przy pomiarze efektywności funkcjonowania jednostki punktem wyjścia
są zmienne wystarczające do pomiaru produktywności czyli wielkość/wartość
nakładów i efektów (zaangażowanych zasobów wykorzystanych do uzyskania
wyników). Jeśli do wartości wykorzystanych nakładów oraz uzyskanych efektów dodamy wagi, można powiedzieć, że w pewnym sensie, dzięki wagom,
zbliżymy się do określania funkcji produkcji. W ten sposób ocena będzie zbliżona do oceny efektywności. Produktywność (a bardziej efektywność) można
zatem zdefiniować jako iloraz ważonej sumy nakładów i ważonej sumy wyników (Lis 1999, Thanassoulis 2003). Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze

45

ROZDZIAŁ 2

tzw. czynniki, na które jednostka nie ma wpływu. Czynniki te wynikają
z wpływu otoczenia.
Należy zauważyć, że jeśli mowa jest o produktywności to każdy system
korzysta z różnego rodzaju zasobów i wytwarza różne efekty. Potencjalnie
można uznać, że każdy stosunek wytworzonych efektów do ilości zużytych
zasobów określa produktywność badanego systemu (Kosieradzka, Lis, 2000).
Przy stosowaniu metody DEA kluczowe jest zwrócenie uwagi na
uwzględnienie w analizie czynników zewnętrznych (tzw. efektów zewnętrznych). Dzięki uwzględnieniu tych czynników jednostka może dokonać oceny
nie tylko z punktu widzenia jej efektywności w zakresie jej podstawowej działalności ale także jej wpływu na otoczenie.
Przy wykorzystaniu metody DEA efektywność danej jednostki odnosi
się do tzw. jednostek efektywnych. Na podstawie identyfikacji jednostek efektywnych tworzony jest tzw. wzorcowy poziom efektywności (Cooper, Seiford,
Tone 2000). Na podstawie określenia odchylenia wyników osiągniętych przez
jednostkę od wyników tzw. jednostki wzorcowej (charakteryzującej się najwyższą efektywnością w badanej próbie, równej jedności) uzyskiwana jest informacja, ile w danym obszarze badanej jednostce brakuje do uzyskania efektywności na poziomie zbliżonym do jednostki charakteryzującej się najwyższą
efektywnością.
Reasumując, metoda DEA nie powoduje konieczności określania wag.
Dla badanej jednostki efektywność określa się na podstawie rozwiązania zagadnienia liniowego, w którym relacja pomiędzy nakładami i efektami jest
maksymalizowana bez żadnych ograniczeń. Takie podejście umożliwia identyfikację silnych stron jednostki. W podejściu tym również można dokonać
identyfikacji zasobów, które nie są konieczne do wykorzystania przez jednostkę celem osiągnięcia efektów, jednak są wykorzystywane przez jednostkę
w toku działalności, tzw. puste koszty (Thanassoulis, 2003).
W literaturze pojawiają się również rozważania nad kwestią wykorzystania tzw. dwustopniowej metody DEA. Wykorzystanie dwustopniowej metody DEA umożliwia bardziej szczegółowe różnicowanie wybranych do analizy
jednostek. Wykorzystanie dwustopniowej metody DEA umożliwia stworzenie rankingu jednostek efektywnych. Ranking tworzony jest dla jednostek
z punktu widzenia poszczególnych charakterystyk. Wobec powyższego należy zastosować metodę DEA dla każdego z czynników osobno. Stworzenie
takiego rankingu potencjalnie umożliwia stworzenie listy mocnych i słabych
stron jednostki. Dzięki temu decydent jest w stanie podejmować odpowiednie działania w zakresie rozwoju jednostki (wspieranie słabych stron oraz
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wykorzystywanie mocnych stron). Wykorzystanie tego podejścia ma jedno
ograniczenie, aby przeprowadzać analizy w kolejnych etapach konieczne jest
aby przynajmniej w jednym z etapów jednostka była efektywna. Wykorzystywanie tej odmiany metody DEA jest z jednej strony łatwe, z drugiej pracochłonne, ponieważ należy przeprowadzić procedurę obliczeń DEA kilka
razy. Jednak dzięki wykorzystaniu oprogramowania komputerowego uciążliwość tę można ograniczyć (Liu, Lu 2012). Modyfikacją metody DEA mającą dokładniejszą ocenę efektywności jednostek są tzw. modele DEA super
wydajności. Najogólniej opisując metodykę można dokonać wyróżnienia
w badanej próbce jednostek „subtelnie efektywnych”. Pozostawiając w analizie jednostki „mocno efektywne” można dalej badać ich efektywność stosując
również inne metody, jak np. RTS czy innych KSR (Mei Xue, Harker, 2002).
Dzięki możliwościom wykorzystania metoda DEA stała się również popularna przy wykorzystaniu jej dla gospodarki (dla praktyków biznesu). m.in.
w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw. Dodatkowo naukowcy coraz
szerzej wykorzystują metodę DEA do analizy (pomiaru) jednostek funkcjonujących w tzw. systemach sieciowych (są one powiązane z wieloma interesariuszami) (Wei, Chang, 2011). W literaturze również jest wskazywane, że metoda DEA jest dobrym narzędziem do przeprowadzenia badań efektywności
szkolnictwa wyższego (Julkowski, 2014).
Zaletą metody DEA jest możliwość określania efektywności jednostki
w momencie posiadania informacji o więcej niż jednym nakładzie oraz efekcie.
W wyniku czego otrzymywana jest tzw. krzywa efektywności dla danej zbiorowości, którą tworzą oszacowane „efektywne jednostki” (Siudek, 2011). Jako
jednostki efektywne uznawane są jednostki znajdujące się na krzywej efektywności. Im większa odległość jednostki od krzywej, tym w danym obszarze
jednostka jest mniej efektywna (Pawłowska, 2005).
Dzięki zastosowaniu metody DEA możliwe staje się znajdowanie czynników koniecznych do prowadzenia racjonalnej polityki danego obszaru, jednostki. W przypadku wykorzystania metody na potrzeby analizy jednostek
sektora publicznego uzyskane informacje mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi oraz do poprawy
jakości świadczonych usług (Komuda, Kuźmicz, Nazarko, Urban, Szubzda,
2008). Ważne jest również dbanie o systematyczne wykorzystywanie metody
DEA do badania efektywności jednostek sektora publicznego (Charbołowska,
Nazarko 2005, Kuźmicz, Nazarko, Szubzda, Urban 2008). Systematyczne
prowadzenie analiz DEA, tworzy szereg czasowy, którego punkty odniesienia
można traktować jako swojego rodzaju benchmarki. W pewnym sensie takie
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systematyczne porównywanie może być traktowane jako swojego rodzaju
analiza konkurencyjna, która docelowo powinna umożliwiać efektywniejsze
wykorzystanie środków publicznych.
Należy zauważyć, że metoda DEA jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod analizy jednostek sektora publicznego. Metoda DEA jest popularna od dłuższego okresu czasu. Wzmianki o popularności metody można
znaleźć już w artykułach z roku 1995 Chalos i Cherian (1995) oraz 2005 roku
Odeck (2005).
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że metoda DEA może być
dobrym narzędziem do wykorzystania przy pomiarze efektywności funkcjonowania publicznej uczelni wyższej. Niemniej jednak, ze względu na swojego
rodzaju pilotażowy charakter, w ramach badań efektywności szkół wyższych
w niniejszej pracy zostanie zastosowany „podstawowy” model DEA, bez
rozszerzeń.
Przykłady badań empirycznych
z wykorzystaniem metody DEA
Przyjmując metodę DEA jako narzędzie, które będzie wykorzystane
w niniejszej pracy do pomiaru efektywności warto przyjrzeć się jak było
ono wykorzystywane przez innych badaczy. Jakie obszary były badane, jakie
zmienny były przyjmowane do analiz oraz do jakich wniosków dochodzili
badacze. Powyższe rozważania należy przeprowadzić w kontekście możliwości
ich wykorzystania w trakcie trwania badań prowadzonych w pracy.
W ramach przeglądu literatury pod kątem badań, w których wykorzystano metodę DEA starano się skupić na tych, które dotyczą jednostek funkcjonujących z sektorze usług ze szczególnych uwzględnieniem szkolnictwa
wyższego. W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane, zidentyfikowane
analizy efektywności sektorów oraz jednostek w nich funkcjonujących. Szeroki zakres obszarów, których dotyczą prezentowane badania może potwierdzać
uniwersalność analizy DEA. Omawiane badania można podzielić na szereg
obszarów: analizy obejmujące całą gospodarkę (czynniki kulturowe, fuzje
i przejęcia), pojedynczych sektorów (przemysł, przedsiębiorstwa usługowe,
służba zdrowia, instytucje charytatywne, edukacja) oraz poszczególnych grup
przedsiębiorstw (hotele turystyczne, sieci sprzedaży detalicznej, banki, szpitale,
kluby piłkarskie, instytucje charytatywne, biblioteki, szkoły średnie i szkoły wyższe). Poniżej zaprezentowano wybrane badania zgodnie z powyższym
podziałem.
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Wśród badań przy zastosowaniu metody DEA obejmujących całą gospodarkę jako warte uwagi, z punktu widzenia badania efektywności uczelni
wyższych zidentyfikowano dwa badania. Pierwszym jest badanie dotyczące
wpływu kultury danej społeczności na występowanie w danym kraju tzw. dobrego rządzenia (ang. good governance) przeprowadzonego na próbce 67 krajów opublikowali w roku 2010 Ilir Haxhi oraz Hans van Ees (2010). Badanie
wykazało, że większą tendencję do stosowania zasad dobrego rządzenia mają
kraje, w których kulturę można określić jako kulturę dominowania indywidualności. Powyższy wniosek jest kluczowy z punktu widzenia badania funkcjonowania uczelni wyższych. Potencjalnie większość uczelni można określić
jako tzw. korporacje naukowców. Traktując uczelnie jako organizacje składające się z indywidualności można stwierdzić, że tworzy ona swojego rodzaju
społeczność, która może mieć wpływ na omawiane wcześniej dobre rządzenie.
Metoda DEA okazała się przydatna do badania wpływu na efektywność
funkcjonowania podmiotu uczestniczenia przez niego w transakcji fuzji lub
połączenia (ang. M&A). W badaniach tych godny uwagi jest fakt, że proponowane modele pozwalają na oszacowanie możliwej do osiągnięcia redukcji
kosztów uzyskanej dzięki połączeniu dwóch podmiotów. Redukcja kosztów
bezpośrednio powinna wiązać się z możliwością zwiększenia zysku. Zaproponowane zastosowanie metody DEA może być wykorzystywane przy występujących obecnie procesach łączenia się uczelni wyższych (jednak obszar ten
powinien być przedmiotem przyszłych badań).
W literaturze można odnaleźć także badania obejmujące swoim zasięgiem pojedynczy sektor lub poszczególne grupy przedsiębiorców. Poniżej
przedstawiono szereg badań spełniających powyższe kryteria celem udowodnienia uniwersalności możliwość zastosowania metody DEA. Przykładem badań obejmujących jeden sektor, w których wykorzystano metodę DEA, jest
badanie dotyczące wpływu przemysłu na środowisko, które przeprowadzili
S. You i H. Yan na przykładzie przemysłu włókienniczego w Chinach (You,
Yan, 2011). Wyniki wskazały, że prowadzona działalność przez przemysł wywiera negatywny wpływ na środowisko.
Metodę DEA zastosowano w badaniach efektywności funkcjonowania
klubów piłkarskich (drużyn piłki nożnej biorących udział w rozgrywkach Ligi
Mistrzów). Badanie zostało przeprowadzone przez Manuel’a Espitia-Escuer
i Lucía Isabel’a García-Cebrián w roku 2010 (2010). Efektem funkcjonowania klubu piłkarskiego jest uzyskanie sukcesu w rozgrywkach ligowych (zdobycie pierwszego miejsca). Przeprowadzone badanie metodą DEA, szacujące
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efektywność klubów piłkarskich jest kolejnym dowodem na uniwersalność
metody DEA, za pomocą której można szacować szeroki wachlarz zjawisk.
W roku 2010 David T. Yi (2010) przedstawił wyniki badania przeprowadzonego wśród jednostek nie działających dla zysku, instytucji charytatywnych. Wyniki badania wskazują, że cechy organizacyjne, takie jak wielkość
organizacji mają duże znaczenie w ocenie efektywności funkcjonowania tzw.
organizacji charytatywnych. Logicznym uzasadnieniem jest fakt, że większe
organizacje są bardziej wiarygodnym partnerem dla potencjalnego donatora.
Wobec powyższego duża organizacja, pozyskująca więcej środków niż mniejsza organizacja , może więcej oferować dla otoczenia. Powyższą sytuację można określić realizacją ekonomii skali przez duże podmioty. Jedyną rzeczą nie
do końca wyjaśnioną jest odniesienie wielkości pozyskiwanych środków do
kosztów związanych z funkcjonowaniem dużej organizacji. Przedstawioną sytuację pośrednio można odnieść do uczelni wyższych. Można założyć, że duża
uczelnia, taka jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński jest
dla potencjalnych donatorów bardziej wiarygodna niż mniejsze uczelnie takie
jak np. państwowe wyższe szkoły zawodowe. Nie ulega jednak wątpliwości,
że koszty funkcjonowania uniwersytetu są niewspółmiernie wyższe niż
państwowej szkoły zawodowej (przyjmując relację całkowitych kosztów do
środków uzyskiwanych od donatorów).
W literaturze można znaleźć dużo przykładów wykorzystania metody
DEA do analizy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych.
Generalnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych jako zmienne wykorzystuje się dane operacyjne. Dla przykładu wśród nakładów wyróżnia się wielkość zatrudnienia, wartość aktywów obrotowych natomiast wśród efektów
wyróżniane są osiągane przychody oraz wypracowywany zysk lub strata (Kozłowska, 2014).
Metoda DEA jest na tyle uniwersalna i elastyczna, że wykorzystano ją
m.in. do badania efektywności międzynarodowych hoteli turystycznych Tajwanu (Huang, Chiu, Ting, Lin, 2012). W trakcie badania oceniano wpływ
wydatków marketingowych na efektywność hoteli. Wykazano niską efektywność wydatków marketingowych w przypadku hoteli kierujących swoją ofertę
do klientów krajowych (z Tajwanu) oraz sieciowych. Efektywność zwiększają wydatki marketingowe w przypadku hoteli niezależnych oraz kierujących
swoją ofertę do klientów zagranicznych.
Analiza DEA została także wykorzystywana do analizy efektywności
funkcjonowania sieci sprzedaży detalicznej. W przypadku sieci sklepów metoda DEA niewątpliwie jest dobrym sposobem, który można wykorzystywać do
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zarządzania poszczególnymi sklepami. Jej wykorzystanie umożliwia określenie
tzw. efektywnego (modelowego) sklepu. Analizując rzeczywiste efektywności
poszczególnych sklepów wchodzących w skład sieci, możliwa jest identyfikacja ich słabych i mocnych stron (czyli przeprowadzenie czegoś podobnego do
analizy SWOT), aby poprzez zastosowanie odpowiednich działań zwiększyć
efektywność ich funkcjonowania.
Ze względu na podobny model biznesowy, jaki ma sieć sklepów, metoda DEA jest także wykorzystywana do oceny efektywności funkcjonowania
oddziałów banków. Również w ramach banków badano zależność pomiędzy
wynikami finansowymi osiąganymi przez bank a ryzykiem związanym z jego
działalnością. Dzięki temu decydenci w banku są w stanie zarządzać ryzykiem
finansowym banku. W badaniu banków przyjęto, że efektem funkcjonowania
systemu jest wynik finansowy osiągany przez bank. Badanie przeprowadzono
na próbie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Gemzik-Salwach, Perz, 2014).
Za pomocą DEA przeprowadzono analizę procesów zachodzących
w jednostce organizacyjnej w kontekście ich wpływu na efektywność jednostki. Ciekawe badanie przeprowadzili w roku 2011 Li-Ying Huang, Gene
C. Lai, Michael McNamara oraz Jennifer Wang (2011). Sprawdzali oni jaki
wpływ na efektywność firm ubezpieczeniowych (branża ubezpieczeń nieruchomości) ma funkcjonowanie w ich ramach ładu korporacyjnego. Jako dane
odnoszące się do wykorzystywanych zasobów zaliczono m.in. wielkość rady
nadzorczej, udział dyrektorów oraz ekspertów finansowych w komisji rewizyjnej, długość kadencji zarządu, średnia liczba etatów dyrektorskich. Jako
przykładowe wyniki badania można podać, że firmy ubezpieczeniowe stały się
mniej efektywne, gdy miały większą liczbę biegłych rewidentów. Głównym
wnioskiem badania było wykazanie zależności pomiędzy występowaniem
w jednostce ładu korporacyjnego a efektywnością.
Ze względu na sieciowy charakter (świadczenie w oparciu o podobny
model finansowy, podobnych usług przez wiele jednostek) metoda DEA
może zostać wykorzystywana przy wspomaganiu zarządzania jednostek służby
zdrowia (Grzesiak, Wyrozębska 2014). Wyniki analizy mogą być przydatne
dla instytucji decydujących o alokacji środków pomiędzy jednostki świadczące usługi ochrony zdrowia. Efektywniejsze alokowanie ograniczonych funduszy, które mogą być przeznaczane na ochronę zdrowia, powinno przyczynić
się do podniesienia jakości służby zdrowia.
Metodykę DEA dla celów analizy funkcjonowania służby zdrowia wykorzystano także do analizy funkcjonowania szpitali (48 jednostek) w Norwegii
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(Biørn, Hagen, Iversen, Magnussen, 2003) oraz we Włoszech, 85 szpitali (Rebba, Rizzi, 2006). Wśród analizowanych zmiennych znalazły się jako nakłady:
liczba lekarzy, liczba pielęgniarek, liczba pozostałych pracowników szpitala,
koszty medyczne, koszty całkowite, liczba łóżek szpitalnych oraz liczba przyjęć pacjentów nieubezpieczonych (zmienna środowiskowa). Jako efekty funkcjonowania szpitali przyjęto takie zmienne jak: liczba pacjentów dochodzących pomnożona przez refundację płaconą za każdą wizytę, liczba pacjentów
hospitalizowanych pomnożona przez refundację zgodną z systemem, DRG,
liczba pacjentów przebywających jeden dzień w szpitalu i liczba pacjentów
ostrego dyżuru. Badanie szpitali przeprowadzono także w Finlandii (Linna,
Häkkinen, 1999).
W literaturze można znaleźć także badania dotyczące sektora publicznego. Metodę DEA wykorzystano do analizy efektywności funkcjonowania
jednostek samorządowych. W Finlandii przeprowadzono ocenę efektywności
kosztowej dla 353 miast (Loikkanen, Susiluoto, 2005). Z kolei w Bułgarii
z wykorzystaniem metody DEA dokonano analizy efektywności funkcjonowania 24 dzielnic miasta Sofia. W badaniach jako wykorzystywane zasoby
przyjęto: wydatki analizowanej jednostki związane z jej funkcjonowaniem
(wydatki całkowite jak również wydatki związane z dostarczaniem dla obywateli usług opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy usług edukacyjnych). Jako wyniki funkcjonowania przyjęto takie zmienne jak: liczba dni
spędzonych przez dzieci w przedszkolach, liczba dni spędzonych przez dzieci
w przedszkolach rodzinnych, liczba wizyt w przychodniach, liczba wizyt
w gabinetach dentystycznych, liczba wizyt w szpitalach, liczba łóżek w szpitalach, liczba dni spędzonych w domach starców, liczba dni spędzonych
w domach opieki specjalnej, liczba godzin nauczania w szkołach podstawowych
i średnich, liczba uczniów w szkołach podstawowych i średnich, liczba dzieci
w przedszkolach, liczba wypożyczeń książek w bibliotekach publicznych, liczba bibliotek i zamieszkana powierzchnia miasta.
Podsumowując powyżej przytoczone przykłady wykorzystania metody
DEA można stwierdzić, że za pomocą tej metody można zbadać cały sektor
jak również pojedyncze jednostki. Przenosząc to na sektor uczelni wyższych,
można stwierdzić, że przy wykorzystaniu tej metody zbadany zarówno cały
sektor uczelni wyższych jak również pojedyncze uczelnie (składające się wielu
komórek organizacyjnych takich jak np. Katedry, Wydziały, dla których tylko
możliwa jest identyfikacja nakładów oraz efektów działalności).
Zidentyfikowano oraz poniżej zaprezentowano wybrane badania, w których wykorzystano metodę DEA, które dotyczyły zarówno systemu edukacji
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i szkolnictwa wyższego zarówno w skali makro jak również mikro. Badania dotyczyły zarówno całego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego jak
również badane były pojedyncze zbiory jednostek edukacyjnych (np. szkoły
średnie, szkoły wyższe, biblioteki jak również pojedyncze jednostki, poprzez
analizę ich składowych jak np. wydziały oraz procesy, kampanie prowadzone
w ramach sektora edukacyjnego).
Można również napotkać na badanie dotyczące całego systemu szkolnictwa wyższego na przykładzie hiszpańskiego sytemu. W badaniu autorzy
podjęli próbę porównania efektywności funkcjonowania szkół wyższych
w podziale na publiczne i prywatne. Wśród głównych wyników uzyskanych
w badaniu warto zwrócić uwagę na stwierdzenie ważności cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych i kulturowych do objaśnienia wyników uczniów w zakresie ich kompetencji naukowych. Inne zmienne mające
znaczenie to płeć, charakter gospodarstwa domowego, z którego pochodzi
student (w tym wyposażenie w tzw. zasoby edukacyjne takie jak książki i komputery oraz sposób ich wykorzystania przez studentów). Jako ważne zmienne
stwierdzono m.in. wykształcenie matek, odsetek dziewcząt w szkole i odsetek
uczniów imigrantów. Najważniejszym wnioskiem z badania jest stwierdzenie,
że uczelnie publiczne są bardziej efektywne niż prywatne (Mancebón, Calero,
Choi, Ximénez-de-Embún, 2012).
Badania dotyczące efektywności funkcjonowania struktur szkolnictwa
wyższego były prowadzone również wśród europejskich uczelni wyższych. Dla
przykładu Van de Werfhorst oraz Mijs (2010) w swoich badaniach nie wskazali wpływu silnego zróżnicowania systemu edukacyjnego. Jednym z cenniejszych wniosków jest stwierdzenie, że posiadanie przez kraj wystandaryzowanego systemu edukacji potencjalnie może zmniejszać nierówności w dostępie
do niego dla ludności, które mogą wynikać z pochodzenia studentów (klasa
społeczna, rasa, pochodzenie etniczne).
W skali mikro można znaleźć badania dotyczące zarówno szkół średnich jak również wyższych oraz jednostek z nimi związanych. Przykładem
badania, w którym została wykorzystana metoda DEA i dotyczyło ono szkół
średnich jest przeprowadzone w roku 2012 przez Portela, Camanho oraz Borges badanie efektywności szkół średnich funkcjonujących w Portugalii (Portela, Camanho, Borges, 2012). Uznali że szkoły należy oceniać przez pryzmat
zdolności naukowych i uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym przez
jej uczniów. Badanie dotyczyło zarówno szkół średnich jak i podstawowych
(drugiego i pierwszego stopnia). Efekt funkcjonowania szkoły był mierzony poprzez wyniki egzaminu końcowego uczniów. Odnosząc ten aspekt do
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uczelni wyższych, jako efekt ich funkcjonowania powinny zostać wzięte średnie uzyskane przez absolwentów w czasie uczestniczenia w studiach.
W literaturze można spotkać się z szeregiem badań dotyczących oceny
efektywności funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich (akademickich). Dla
przykładu Reichmann w roku 2004 przedstawił oszacowanie efektywności
funkcjonowania 118 bibliotek funkcjonujących na terenie Austrii, Niemiec,
Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Austrii oraz Kanady (Reichmann, 2004).
W roku 2003 Saunders przedstawił oszacowania efektywności 88 bibliotek
funkcjonujących przy uniwersytetach zlokalizowanych z Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Saunders, 2003). Chiang, Ya-Chi L w roku 1999
przedstawili badanie efektywności funkcjonowania bibliotek na Tajwanie
(Chiang, Ya-Chi L, 1999). W przywołanych powyżej badaniach wśród danych dotyczących nakładów wykorzystano dane charakteryzujące liczbę pracowników, liczbę książek, wykorzystywaną powierzchnię użytkową, koszty
ponoszone w związku z funkcjonowaniem biblioteki. Jako zmienne charakteryzujące efekty funkcjonowania przyjęto takie zmienne jak m.in.: liczba prenumerowanych czasopism, liczba godzin pracy biblioteki w ciągu tygodnia,
liczba zakupionych książek, liczba wypożyczeń, liczba zapytań o księgozbiór,
liczba szkoleń bibliotecznych.
W wynikach badań opublikowanych w roku 2015 White wprowadził
do dyskusji dotyczącej szkolnictwa wyższego kwestię związaną z tzw. nową
umową społeczną. W ramach nowej umowy społecznej uczniowie (studenci) powinni móc dokonywać planowania i realizowania ścieżek edukacyjnych.
Uczelnie wyższe powinny dostarczać nie tylko możliwości wyboru spośród
szerokiej oferty kierunków ale także w miarę potrzeby świadczyć usługi doradcze w zakresie konstruowania i realizowania przez studentów ścieżki edukacyjnej. W ramach doradztwa system edukacji powinien pomagać studentom
wskazując sens i konsekwencje obranego kierunku rozwoju. Przedstawione
powyżej rozważania mogą być również punktem odniesienia do rozważań dotyczących polskiego systemu szkolnictwa wyższego.
Badania szkolnictwa wyższego w oparciu o model DEA przeprowadzone
przez Thanassoulis’a, Kortelainen’a, G Johnes’a oraz J Johnes’a (2011) wykazało, że jakość badania może zostać potencjalnie zwiększona dzięki analizie
uczelni podzielonych na jednorodne zbiory (uczelnie prowadzące działalność
w oparciu o zbliżone modele biznesowe, np. uniwersytety i państwowe wyższe szkoły zawodowe, szkoły prywatne i publiczne). Interesującym wnioskiem
płynącym z badania jest również stwierdzenie, że istnieją znaczne możliwości przyrostu liczby studentów bez dodatkowych kosztów (pod warunkiem,
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że pozytywne efekty wynikające ze zwiększenia efektywności są wykorzystywane na zwiększenie liczby studentów).
Badania dotyczące szkolnictwa wyższego zostały przeprowadzone także
m.in. dla Anglii (Thanassoulis, Kortelainen, G Johnes, J Johnes, 2011; Bradley, Johnes, Little, 2006), Hiszpanii (Taylor, Tyler 2012), Austrii (Leitner,
Prikoszovits, Schaffhauser-Linzatti, Stowasser, Wagner, 2007), Ameryki
Południowej (Taylor, Harris, 2004), Kanady (Mcmillan, Datta, 1998), Chile
(Ramírez-Correa1, Peña-Vinces, Alfaro-Pérez, 2012), Japonii (Kaneko, 1997),
Australii (Taylor, 2011).
Wśród analizowanych danych były:
• Jako zmienne charakteryzujące poziom nakładów (zaangażowanych
zasobów): liczba nauczycieli akademickich, powierzchnia uczelni, koszty całkowite, koszty operacyjne, liczba studentów, liczba pracowników
(zarówno administracji jak również wykładowców), wysokość dotacji
dydaktycznej;
• Jako zmienne opisujące efekty działalności uczelni: wartość pozyskanego finansowania zewnętrznego (środki finansowe uzyskane od tzw.
osób prywatnych), liczba ukończonych projektów w przeliczeniu na
liczbę pracowników ogółem, liczba zrealizowanych projektów naukowo-badawczych na wydziale, liczba egzaminów, liczba dyplomantów,
liczba monografii, raportów, prezentacji, liczba innych publikacji, liczba
otrzymanych patentów, liczba doktorantów, liczba absolwentów, liczba
studentów z podziałam na studentów wg dyscyplin prowadzonej działalności, liczba pracowników pozyskujących granty, liczba studentów przeliczeniowych, liczba studentów przypadających na profesora, przychody
operacyjne, publikacje.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że często w badaniu formułowano kilka modeli, w każdym z nich przyjmując do analiz nieco odmienny wachlarz
zmiennych. Występują także charakterystyki uczelni, w przypadku których
mogą występować trudności w zakresie ich przyporządkowania do nakładów
lub wyników funkcjonowania. Jako przykład takich zmiennych można wyróżnić m.in. liczbę studentów, przychody uczelni (zarówno własne jak i obce
źródła finansowania działalności). Jeśli student jest traktowany jako nakład, to
należy określić pod jakim względem jest to nakład. Najczęściej student może
być nakładem przyjmując, że absolwent jest efektem. Np. uczelnia kształci
100 studentów (nakład) w efekcie czego studia kończy 80 osób (efekt - absolwent uczelni). Można również przyjąć, że student jest efektem funkcjonowania uczelni (kształcenie studentów). Uczelnia, żeby móc kształcić studentów
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musi ponosić nakłady (angażować zasoby), wśród których jest powierzchnia
sal w których odbywają się zajęcia, zatrudnienie wykładowcy etc.
Wśród zidentyfikowanych (w ramach prac nad niniejszą rozprawą) badań
znajdują się także badania dotyczące pojedynczych uczelni, w ramach których
badane są jednostki organizacyjne uczelni, wydziały (Wong, Beasley, 1990).
W ramach tych badań do analizy przyjęto podobne dane jak w przypadku
całej uczelni (dla przykładu przyjęto takie zmienne jak: wielkość kadry akademickiej, poziom wynagrodzeń pracowników oraz personelu pomocniczego,
liczbę studentów studiów, liczbę doktorantów a także liczbę prac naukowych).
Wśród badań z wykorzystaniem metody DEA można odnaleźć również
badania, w których uwaga skupiona jest na poziomie niższym niż uczelnie
wyższe, na jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład uczelni, wydziałach. Jako przykład można przytoczyć badanie 46 wydziałów nauk przyrodniczych i rolniczych, w skład których wchodziły takie wydział jak m.in. wydział
chemii, fizyki jak również nauk o zwierzętach czy środowisku. Wydziałami
wykazującymi największą efektywność były zarówno wydziały potencjalnie
bardziej kosztochłonne jak m.in. wydział chemii jak również wydziały, które,
co do zasady powinna cechować niższa kosztochłonność jak m.in. wydział
matematyki stosowanej (Pietrzak, 2015).
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu badań empirycznych, w których wykorzystana była metoda DEA należy uznać ją za dostatecznie dobrą
to przeprowadzenia analiz efektywności funkcjonowania uczelni wyższych.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że autorzy analizowanych badań nie dokonywali wyraźnego rozróżnienia pomiędzy efektywnością a jakością. Potencjalnie
prowadziło to do braku kompleksowej oceny i ograniczonych wniosków37.
W badaniach empirycznych dokonywany był pomiar efektywności segmentów rynku oraz organizacji funkcjonujących w poszczególnych segmentach. Żadne badanie jednak nie skupiało się na analizie efektywności procesów
realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne. W przeprowadzonych badaniach użyto szeroki wachlarz danych charakteryzujących uczelnie
wyższe. Z tego powodu uzasadniony jest dobór zmiennych w oparciu o ich
znaczenie dla uczelni (szczególnie z punktu widzenia zarządzania uczelnią)
oraz z punktu widzenia dostępności danych (w Polsce uczelnie wyższe wielu
37
Dokonywano oceny efektywności, bez głębszej refleksji czy analizowane czynniki mają
wpływ na efektywność czy na jakość.
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danych nie zbierają lub zbierają tylko te, których oczekuje od uczelni Ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe oraz statystyka
publiczna38). Ważne jest również odpowiednie pogrupowanie wykorzystanych
zmiennych na dane dotyczące wykorzystanych kosztów oraz osiąganych efektów. Jak pokazują przeprowadzone dotychczas badania empiryczne, zdarzają
się sytuacje, że dana charakterystyka w jednych badaniach postrzegana jako
zasób (nakład), w innych efektem prowadzonej działalności. Z tego punktu
widzenia kluczowa jest analiza uczelni poprzez pryzmat realizowanych przez
nie procesów. Podejście procesowe powinno umożliwić precyzyjny podział
zmienny na zmienne dotyczące nakładów i efektów.
Jednocześnie należy mieć na uwadze zastrzeżenie, że wybór metody DEA
należy uznać za subiektywny wybór Autora dokonany na podstawie przeglądu literatury. Niewątpliwą zaletą metody DEA jest możliwość uwzględnienia w badaniu efektywności czynników, których, co do zasady, nie można
w sposób obiektywny wyceniać (jak np. kształcony student). Pamiętać jednak
należy, że z wykorzystaniem metody DEA wiążą się też pewne ograniczenia.
Wśród niż można wyróżnić ryzyko uzyskania różnych wyników w zależności
od przyjętych zmiennych oraz różnic wynikających z ich przyporządkowania
do nakładów lub efektów. Jednak trzeba mieć na uwadze, że powyższe ryzyko nie dotyczy tylko badań przy wykorzystaniu metody DEA. Metoda DEA,
podobnie jak inne metody badań, nie ogranicza tego niekorzystnego zjawiska.

38

Dane zbierane w badaniach przez Główny Urząd Statystyczny.
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Specyfika funkcjonowania
systemu szkolnictwa wyższego

Statystyczna charakterystyka szkół wyższych
funkcjonujących w Polsce
Mając już zdefiniowany przedmiot badań39 oraz narzędzie badawcze40
można przystąpić do charakterystyki podmiotu badań41. Przeprowadzona charakterystyka szkół wyższych funkcjonujących w Polsce powinna umożliwić dobór próby badawczej, odpowiedni dobór miar oraz późniejsze wnioskowanie.
W Polsce w roku akademickim 2015/2016 funkcjonowało 415 wyższych
uczelni publicznych i prywatnych, na których kształcono 1 405 tys. studentów (GUS, 2016). W ogólnej liczbie szkół wyższych uczelnie publiczne stanowiły 32%, natomiast uczelnie prywatne 68%.
Uczelnie publiczne dzielone są na: uniwersytety, wyższe szkoły techniczne, wyższe szkoły rolnicze, wyższe szkoły ekonomiczne, wyższe szkoły
pedagogiczne, uniwersytety medyczne / akademie medyczne, wyższe szkoły
morskie, akademie wychowania fizycznego, wyższe szkoły artystyczne, wyższe
szkoły teologiczne, szkoły resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji, pozostałe szkoły (w tym Państwowe wyższe szkoły
zawodowe).
Powyżej przyjęty podział uczelni wynika z celów oraz charakteru ich
funkcjonowania. Uniwersytety można określić jako jednostki zapewniające
wszechstronne kształcenie, zatem możliwość nauki w szerokiej gamie obszarów nauki. Pozostałe typy uczelni, co do zasady, kształcą w określonych

39
40
41

Efektywność i jakość
Metoda DEA
Uczelni wyższych
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profilach. Dla przykładu uczelnie techniczne kształcą przyszłe kadry techniczne (potocznie absolwentów uczelni technicznych określa się mianem
inżynierów), ekonomiczne kształcą ekonomistów (w tym kadrę zarządzającą,
księgowych, finansistów), rolnicze kształcą przyszłe kadry dla rolnictwa oraz
weterynarii, pedagogiczne kształcą przyszłe kadry dla sektora edukacji. Powyższe zróżnicowanie charakteru funkcjonowania uczelni ma znaczący wpływ
na nakłady niezbędne do prowadzonej działalności zarówno dydaktycznej jak
również badawczej. Zróżnicowanie będzie wynikało z niezbędnej liczby wykładowców w stosunku do kształconych studentów. W praktyce przekłada
się to na dopuszczalną wielkość grup zajęciowych, co wiąże się z możliwością
bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą (który jest również oceniany
przez pryzmat jakości uczelni). Dla przykładu na uczelniach ekonomicznych
grupy zajęciowe mogą być duże, natomiast w technicznych, gdzie duża część
zajęć ma charakter laboratoriów grupy zajęciowe powinny być małe. Przekłada się to zatem również na koszt kształcenia, a zatem czynnik mający wpływ
na efektywność.
W roku 2015 najwięcej studentów, 30%, kształcono na uniwersytetach.
Kolejne miejsca pod względem liczby kształconych studentów zajmowały
wyższe szkoły techniczne (21%) i uczelnie ekonomiczne (13%). Zauważalną
liczbę studentów kształcono na uczelniach rolniczych (5%). Na pozostałych
typach uczelni kształcono 31% studentów. Na podstawie analizy danych z lat
2013 – 2015 można zauważyć, że relacje w zakresie udziału liczby studentów
kształconych na danym typie uczelni w stosunku do ogólnej liczby studentów
są względnie stabilne. Zmiany struktury kształconych studentów ze względu
na typ uczelni zaprezentowano na Rysunku 9.
Do największych uczelni, ze względu na liczbę studentów, można zaliczyć uczelnie uniwersyteckie. W roku akademickim 2015/201642 największą liczbę studentów kształcono na Uniwersytecie Warszawskim (44,8 tys.
studentów – 3,2%). Kolejne miejsca zajęły Uniwersytety Jagielloński, im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Łódzki (kształciły one odpowiednio
3,0, 2,8 oraz 2,4% ogółu studentów). Zgodnie z informacjami GUS w roku
akademickim 2015/2016 roku ponad 20 tys. studentów (ponad 1,4% ogółu
na każdej) kształciło się na 11 uniwersytetach. Zauważalna liczba studentów
kształciła się na 6 uczelniach technicznych (ponad 1,4% ogółu na każdej).
W grupie uczelni, na których w roku 2015 kształcono powyżej 20 tys.
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studentów znalazła się również jedna uczelnia ekonomiczna – Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie.
Rysunek 9. Struktura kształconych studentów, lata 2013 - 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013, 2014,
2015 r.”, Główny Urząd Statystyczny

W statystykach publicznych można odnaleźć również oddzielne publikacje dotyczące tylko finansów uczelni publicznych. Analiza statystyk jest interesująca nie tylko z punktu widzenia samej wielkości oraz dynamiki przychodów i kosztów uczelni publicznych ale także z ich struktury w poszczególnych
grupach uczelni.
W statystyce uczelni wyższych głównymi składowymi przychodów i kosztów są koszty działalności dydaktycznej, działalności badawczej oraz z wydzielonej działalności gospodarczej. Największy udział zarówno w przychodach
jak również kosztach ma działalność dydaktyczna. W latach 2013 – 2015 ich
udział oscylował w okolicach 85% całości kosztów. Drugą co do wielkości
kategorią finansową są przychody i koszty z działalności badawczej. W latach
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2013 – 2015 ich udział oscylował wokół poziomu 15% całości kosztów. Przychody i koszty z innej działalności (w statystyce nazywanej „wydzieloną działalnością gospodarczą”) mają niski udział. W omawianym okresie ich udział
oscylował w okolicach 1% (zatem mogące zostać określone jako nieistotne
statystycznie). Wobec powyższego można stwierdzić, że struktura głównych
grup kosztów na uczelniach wyższych w latach 2013 – 2015 nie uległa dużym
zmianom. W strukturze kosztów główny udział mają koszty działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej.
Rysunek 10. Struktura kosztów w podziale na typy kosztów, lata 2013 – 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013, 2014,
2015 r.”, Główny Urząd Statystyczny

Warty uwagi jest fakt, że analiza struktury kosztów generowanych przez
uczelnie w podziale, na główne typy uczelni (uniwersytety, uczelnie techniczne, rolnicze, ekonomiczne oraz pozostałe) wskazuje, że struktura kosztów różni się z zależności od rodzaju uczelni. Udział kosztów generowanych
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przez działalność dydaktyczną w ogóle kosztów największy jest w przypadku
uczelni ekonomicznych (95%), najmniejszy natomiast w przypadku uczelni
technicznych (77%). Koszty związane z prowadzoną działalnością dydaktyczną mają również widoczny udział w strukturze kosztów ogółem w przypadku
„pozostałych” uczelni. W przypadku uniwersytetów udział ten oscyluje wokół
poziomu 84%, natomiast w przypadku uczelni rolniczych znajduje się on na
poziomie zbliżonym do 80%. W przypadku działalności badawczej największy udział kosztów (i przychodów) występuje w przypadku szkół technicznych
(ok. 23%). Najmniejszy jest natomiast w przypadku uczelni ekonomicznych
(ok. 5%). Koszty działalności badawczej mają udział w ogólnej wartości kosztów przekraczający 10% w przypadku uniwersytetów (ok. 16%) oraz szkół
rolniczych (ok. 15%). W przypadku pozostałych uczelni udział kosztów działalności badawczej w ogólnej wartości kosztów jest na poziomie zbliżonym do
9%. Warto zwrócić uwagę na fakt zauważalny udział kosztów z tytułu wydzielonej działalności gospodarczej w ogóle kosztów w przypadku uczelni rolniczych, w ich przypadku kształtuje się on na poziomie ok. 6%. W przypadku
pozostałych typów uczelni koszty związane z prowadzoną tzw. wydzieloną
działalnością gospodarczą nie przekraczają 1%. Z powyższej analizy wynikają
dwa główne wnioski. Niezależnie od typu uczelni w strukturze kosztów dominujący udział mają koszty prowadzonej działalności dydaktycznej. Drugą
pozycją są koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością badawczą.
Wyjątkiem są uczelnie rolnicze, gdzie koszty związane z tzw. wydzieloną działalnością badawczą mają pomijalny, nie przekraczający 1% udział. Drugim
wnioskiem jest możliwość zaobserwowania w przypadku wszystkich typów
uczelni w latach 2013 – 2015 stabilnej struktury kosztów (z odchyleniem
ok. 1%). Wobec powyższych rozważań można stwierdzić, że koszty powinny
być nieodłącznym elementem badań efektywności funkcjonowania uczelni
wyższej. Jednocześnie należy mieć świadomość pewnych ograniczeń występujących przy analizie kosztów. Wśród głównych zainteresowań funkcjonowania uczelni nie jest zwracanie szczególnej uwagi na koszty, ale na „fizyczne”
prowadzenie procesu dydaktyki oraz badań.
Z punktu widzenia badania efektywności i jakości publicznych uczelni
wyższych znaczenie ma rozmieszenie geograficzne ośrodków akademickich.
Uczelnie funkcjonujące w większych ośrodkach miejskich mają potencjalnie
łatwiejszy dostęp do rynku pracy. Ma ona wpływ z jednej strony na dostępność i koszty wykładowców z drugiej strony chłonność rynku pracy na absolwentów uczelni.
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Rysunek 11. Struktura kosztów w podziale na typy uczelni wyższych, lata 2013 – 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013, 2014,
2015 r.”, Główny Urząd Statystyczny

Jak widać na rysunku „Ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów” największe ośrodki akademickie, kształcące powyżej 100 tys. studentów, zlokalizowane są w miastach wojewódzkich. Wśród największych miast,
w których kształcona jest największa liczba studentów jest Warszawa, Kraków,
Poznań oraz Wrocław. Średnie ośrodki, kształcące powyżej 5 tys. studentów
zlokalizowane są w przeważającej większości z byłych miastach wojewódzkich. Powyższe rozmieszczenie ośrodków akademickich, w którym największa
liczba studentów jest kształcona w aglomeracjach ma wymierny wpływ na
efektywność i jakość funkcjonowania uczelni. Duży ośrodek miejski to dla
uczelni łatwiejszy dostęp do zasobów (zarówno wykładowców jak również
nieruchomości, w których prowadzona jest działalność zarówno dydaktyczna
jak również badawcza). Kształcenie w aglomeracji to również dla absolwenta
miejsce, w którym może znaleźć prace z wynagrodzeniem adekwatnym do
posiadanego wykształcenia. Ponadto rozwinięty gospodarczo region również
potencjalnie może wykazywać większe możliwości do komercjalizacji prowadzonych przez uczelnie badań. Wobec powyższego uczelnie funkcjonujące
w dużych ośrodkach miejskich mają większe możliwości osiągnięcia, relatywnie, większej jakości niż uczelnie z ośrodków mniejszych.
64

SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Rysunek 12. Ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów

Źródło: „Szkoły wyższe i ich finanse 2015”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,
2016

Przeprowadzona analiza rozmieszczenia większych ośrodków akademickich wskazała ich skupienie w bardziej rozwiniętych geograficznie regionach. Ich lokalizacja z jednej strony może mieć wpływ na ocenę ich jakości
a z drugiej strony uzasadnia wykorzystanie kryterium geograficznego z punktu widzenia zapewnienia porównywalności badanych jednostek.
Z powyższych rozważań przede wszystkim można sformułować podstawowe wnioski do doboru uczelni do próby badawczej. Statystyka określa
wielkość uczelni głównie z punktu widzenia liczby kształconych studentów.
Dodatkowo widać zróżnicowanie uczelnie ze względu na tzw. model biznesowy funkcjonowania. W próbie badawczej powinny znaleźć się uczelnie realizującej główne, wymienione powyższej modele biznesowe. Z analizy geograficznej wynika także że tzw. duże ośrodki akademickie (kształcące dużą liczbę
studentów) zlokalizowana są w największych ośrodkach miejskich (będących
zarazem siedzibami władz wojewódzkich).
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Modele organizacyjne
funkcjonowania publicznych uczelni wyższych
z punktu widzenia podejścia procesowego
Kolejnym elementem, który należy przeanalizować w kontekście badań
uczelni publicznych wyższych są modele ich funkcjonowania. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia badania efektywności i jakości realizowanych
przez uczelnie procesów.
Na początku należy zauważyć, że uczelnie wyższe funkcjonują w dwóch,
podstawowych, tzw. modelach biznesowych dzieląc się na: publiczne i niepubliczne. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami uczelni jest struktura własnościowa a co z tym się wiąże to główne cele funkcjonowania oraz
źródła finansowania.
Celem działalności uczelni publicznej jest kształcenie studentów oraz
prowadzenie badań. Dla uczelni publicznej z punktu widzenia specyfiki jej
funkcjonowania najważniejsza powinna być jakość. Dopiero osiągnięcie pożądanego poziomu jakości powinno przekładać się na wskaźniki efektywności
funkcjonowania. Uczelnie prywatne natomiast jako swój główny cel, podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne posiadają uzyskanie dodatniego wyniku
finansowego uzyskanego dzięki świadczeniu usług edukacyjnych. Wobec
powyższego, w ich przypadku, kluczowe jest zwracanie uwagi na efektywność funkcjonowania. Na dalszym planie pozostaje kwestia jakości kształcenia. Wynika to z faktu różnych źródeł finansowania obu głównych typów
placówek. Niemniej, analizując strategie uczelni pod kątem ich misji i wizji
trudno jest odnaleźć różnice pomiędzy uczelniami prywatnymi a publicznymi.
Dla przykładu jedna z największych publicznych uczelni wyższych w Polsce
– Uniwersytet Warszawski w swojej strategii zapisane ma „Uniwersytet ma
nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na
jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać
i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać”. Dla porównania jedna
z większych niepublicznych uczelni wyższych, im. Prof. Leona Koźmińskiego,
w swojej misji również zwraca uwagę na służebną rolę wobec społeczeństwa:
„jako międzynarodowa uczelnia z siedzibą w centrum Europy dbamy o najwyższą jakość kształcenia w dziedzinie etycznego biznesu, zarządzania, nauk
społecznych i prawa. Łączymy teorię z praktyką. Prowadzimy badania, które
w opinii środowisk naukowych, przyczyniają się do rozwoju polskiej i światowej nauki”.
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W modelu zarządzania uczelnią wyższą przedstawionym w raporcie
„Modele zarządzania uczelniami w Polsce” opublikowanym przez Uniwersytet Jagielloński wyróżniono takie charakterystyki jak: samorządność akademicką i menedżerską (która może być utożsamiana z autonomią występującą na uczelni wyższej), procesy dydaktyczne (które są zaliczane do jednych
z podstawowych procesów realizowanych przez uczelnie wyższe), zarządzanie kadrami (czyli podstawowym zasobem uczelni wyższej), zarządzanie jakością (które jest szczególnie ważne obecnie, kiedy uczelnie wyższe zmuszone są
przywiązywać coraz większą uwagę do finansów), zarządzanie wiedzą (w tym
głównie utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy zatrudnianej kadry), zarządzania własnością intelektualną (kluczowe w przypadku działań mających
na celu komercjalizację „produktów” wytworzonych na uczelni), zarządzenie
ryzykiem (zarówno operacyjnym jak również organizacyjnym i finansowym),
zarządzanie zasobami materialnymi (nie tylko nieruchomościami ale także
tzw. składnikami niskocennymi posiadanymi przez uczelnie), zarządzanie
finansami (zarówno zabezpieczeniem źródeł finansowania jak również realizacji budżetu w części kosztowej), procesy badawcze (drugie po procesach
dydaktycznych główne procesy funkcjonowania uczelni). Schemat modułów
zarządzania uczelnią został przedstawiony na Rysunku 13.
Rysunek 13. Schemat modułów modelu zarządzania Uczelnią Wyższą

Źródło: „Raport końcowy; Modele zarządzania uczelniami w Polsce”, Uniwersytet
Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011 r.
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Z zaprezentowanego powyżej „Modelu Zarządzania Uczelniami w Polsce” można odczytać, że dwoma podstawowymi procesami realizowanymi
przez uczelnie wyższe są procesy związane z procesami badań oraz dydaktyki.
Pozostałe obszary, które wspólnie można określić jako „zarządzanie” odnoszą
się wspierania działalności podstawowej uczelni. Istnieje także opinia, że trzecim podstawowym procesem realizowanym przez uczelnie jest rozwój kadr.
Jednak w „Rozwój kadr” można wpisać m.in. w zarządzanie kadrą. Rozwój
umiejętności kadry również przyczynia się do polepszenia przez uczelnie możliwości realizacji podstawowych procesów.
Określenie realizowanych przez uczelnie procesów umożliwi ocenę efektywności ich prowadzenia oraz pomiar generowanej skuteczności. Dzięki takiemu podejściu funkcjonowanie uczelni nie będzie analizowane patrząc na
uczelnie jako na całość, tylko przez pryzmat realizowanych przez szkołę wyższą podstawowych funkcji.
Przy określaniu realizowanych przez organizacje procesów, zwanego inaczej mapowaniem, z technicznego punktu widzenia wyróżnia się trzy podstawowe poziomy procesów:
I. Poziom I: procesy główne, na które składają się procesy realizowane w
ramach prowadzenia działalności podstawowej firmy (tzw. core business)
oraz procesy pomocnicze (takie jak np. HR, IT, Administracja);
II. Poziom II: procesy szczegółowe, na tym poziomie prezentuje się procesy, jakie są realizowane w ramach procesów głównych;
III. Poziom III: realizowane zadania, na tym poziomie prezentuje się
procesy z dokładnością do zadań realizowanych w ramach danego procesu, ze wskazaniem komórek realizujących dane zadanie, jak również
często podaniem dokumentów oraz systemów wspierających realizację
danego procesu.
Ponadto w układzie funkcjonalnym realizowane przez organizacje procesy można podzielić na dwie podstawowe grupy:
• procesy główne – realizowane przez organizację w związku z prowadzeniem przez nią podstawowej działalności;
• procesy wspierające – niezwiązane z podstawową działalnością organizacji, jednak ich realizacje niezbędna jest do wsparcia możliwości realizacji procesów głównych.
W przypadku uczelni wyższej realizowane przez nią procesy można podzielić na trzy podstawowe grupy procesów:
• procesy dydaktyczne,
• procesy badawcze,
68

SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

• procesy związane z zarządzaniem (kadrami, wiedzą, własnością intelektualną, jakością kształcenia i pracy uczelni, zasobami materialnymi,
finansami, a także ryzykiem)43.
Na uczelniach trzy wyżej wymienione grupy procesów utożsamiane są
często z podziałem zadań dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy powinni dzielić swój czas pracy na dydaktykę, naukę oraz organizację
(tzw. DNO).
Powyższa identyfikacja prowadzonych przez uczelnie procesów jest również zgodna z wynikami przeglądu kluczowych obszarów identyfikowanych
przez uczelnie w ich dokumentach strategicznych. Przeprowadzona analiza
28 uczelni wyższych (Kochalski, 2011) wykazała, że we wszystkich przypadkach uczelnie wskazują jako obszary swojej działalności „naukę” oraz „dydaktykę”. Trzecim najczęściej wskazywanym obszarem było „funkcjonowanie
uczelni” (które z niniejszym opracowaniu jest utożsamiane z szeroko rozumianymi procesami organizacji).
Ze względu na fakt, że przy okazji przeglądu modeli funkcjonowania
uczelni wyższych, stwierdzono, że analiza efektywności działania uczelni
wyższej powinna bazować również na analizie finansów oraz analiza finansów uczelni wyższych może być zbliżona do analizy finansowej przedsiębiorstw należy przyjrzeć się metodyce analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Dzięki przeprowadzonemu przeglądowi metodyki możliwy powinien być
dobór wskaźników adekwatnych do analizy funkcjonowania uczelni wyższej.
W tym miejscu należy podkreślić, że analiza finansów uczelni powinna korzystać
z metodyki analizy finansowej stosowanej w przypadku przedsiębiorstw, jednak ze względu na specyfikę funkcjonowania publicznych uczelni wyższych
nie należy taktować ich na równi z niefinansowymi podmiotami gospodarki.
W analizach, często przedsiębiorstwa porównuje się do innych, podobnych,
funkcjonujących w danej branży lub/oraz referencyjnych wartości dla danej
branży dlatego tutaj analizowane są wartości względne – wskaźniki. Pamiętać
jednak należy, że
istota analizy wskaźnikowej sprowadza się do użycia wskaźników finansowych w celu oceny wyników działalności przedsiębiorstwa. Natomiast jej
przedmiotem jest przede wszystkim sprawozdanie finansowe. Sam wskaźnik finansowy jest narzędziem do „obróbki sprawozdania finansowego”
i stanowi najczęściej relację odpowiednich pozycji bilansu, rachunku

43
„Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce”” Uniwersytet Jagielloński,
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011 r.
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zysków i strat w przekroju pionowym i poziomym oraz wyniku finansowego i wybranych pozycji sprawozdania finansowego. (Kochalski, 2008).

Podstawowym warunkiem umożlwiającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest utrzymywanie przez niego płynności finansowej. W kontekście
przedsiębiorstwa płynność finansowa oznacza zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Ze względu na fundamentalne znaczenie dla organizacji
utrzymania płynności można określić ją, z punktu widzenia finansów, jako
nakład, niezbędny do funkcjonowania organizacji. Celem zachowania zdolności do regulowania swoich zobowiązań organizacja w pierwszej kolejności
może bazować na własnych (wewnętrznych) źródłach finansowania. W drugiej kolejności może korzystać z zewnętrznego finansowania (zarówno bez
odsetkowego jak kredyty kupieckie jak również tzw. długu odsetkowego).
Podstawowym miernikiem wykorzystywanym do oceny płynności przedsiębiorstwa jest tzw. wskaźnik płynności bieżącej, liczony jako stosunek aktywów
obrotowych do zobowiązań bieżących. Gdy przyjmuje on wartości większe
od jedności oznacza to, że jednostka w przypadku konieczności uzyskania
środków na spłatę całości swoich zobowiązań krótkoterminowych wystarczy
jak spienięży całość swoich aktywów obrotowych.
Do oceny przedsiębiorstwa pod kątem sprawności funkcjonowania wykorzystuje się wskaźniki rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań. Wskaźniki rotacji można liczyć w razach lub w dniach. Rotacja w razach informuje ile razy w ciągu roku obrachunkowego nastąpił obrót „złotówką” danego
składnika. Rotacja w dniach informuje ile dni w ciągu roku obrachunkowego
przebywała „złotówka” danego składnika w przedsiębiorstwie.
• Wskaźnik rotacji zapasów w dniach informuje jak szybko przedsiębiorca dokonywał konwersji zapasów na przychody (lub składniki majątku
przeznaczone na własne potrzeby), ile dni są utrzymywane zapasy. Wskaźnik
jest również interpretowany jako określenie na jak długo przedsiębiorca lokuje złotówkę w posiadane zapasy. Można spotkać się z dwoma podejściami
szacowania wskaźnika rotacji zapasów. W pierwszym podejściu wskaźnik rotacji zapasów liczony jest poprzez odniesienie wartości zapasów do wartości
osiągniętych przez przedsiębiorcę przychodów w danym okresie. W drugim
podejściu wskaźnik rotacji zapasów liczony jest poprzez odniesienie wartości
zapasów do wartości kosztów związanych z zakupem składnika majątku. Ponadto w literaturze przy liczeniu wskaźników rotacji nie ma zgodności czy
powinno się brać stan danego składnika z określonego dnia (np. na koniec
okresu) czy średni stan z okresu. Dla przykładu prof. Gabrusewicz proponuje
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przy obliczaniu wskaźnika rotacji przyjąć stan składnika (wartości należności,
zobowiązań lub zapasów) na określony dzień;
• Wskaźnik rotacji należności w dniach informuje po jakim okresie, średnio, w ciągu roku obrachunkowego spółka uzyskiwała środki
z tytułu spłaty wobec niej należności. W literaturze można spotkać się
z dwoma wariantami szacowania wskaźnika rotacji należności. W pierwszym wariancie do obliczeń brana jest pod uwagę wartość należności
z bilansu z końca okresu, dla którego obliczany jest wskaźnik rotacji należności. W drugim wariancie do obliczeń brana jest pod uwagę średnia
wartości należności w okresie, dla którego obliczany jest wskaźnik rotacji
należności;
• Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach informuje jak szybko przedsiębiorca dokonuje spłaty zobowiązań. Można spotkać się z dwoma
podejściami szacowania wskaźnika rotacji zobowiązań. W pierwszym
podejściu wskaźnik rotacji zobowiązań liczony jest poprzez odniesienie wartości zobowiązań do wartości osiągniętych przez przedsiębiorcę
przychodów w danym okresie. W drugim podejściu wskaźnik rotacji
zobowiązań liczony jest poprzez odniesienie wartości zobowiązań do
wartości kosztów, które związane są (potencjalnie) ze zobowiązaniami.
W drugim podejściu wierniej oddaje się średni okres spłaty zobowiązań.
Licząc wskaźnik zobowiązań bierze się pod uwagę zobowiązania krótkoterminowe dotyczące tzw. długu bezodsetkowego44.
Fundamentalnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jego
rentowność. Oceniając ją przeprowadza się ocenę rentowności sprzedaży, majątku i kapitału. Oceniając wartości wskaźników przyjmuje się, że powinny
być one jak najwyższe. W ramach oceny rentowności sprzedaży przeprowadza
się ocenę poziomu:
• Wskaźnika rentowności sprzedaży brutto określającego ile zysku
brutto przypada na jednostkę przychodów ze sprzedaży;
• Wskaźnika rentowności sprzedaży netto określającego ile zysku netto
przypada na jednostkę przychodów ze sprzedaży;
• Marży zysku operacyjnego informującej jaka jest relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. Wypracowany wynik operacyjny

M. Sierpińska i B. Niebdała w „Controling operacyjny w przedsiębiorstwie” (PWN, Warszawa 2003) podają wśród wskaźników oceny stopnia wykorzystania zasobów „Cykl zobowiązań bez kredytów”, w którym w liczniku znajduje się iloczyn średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i emisji kredytowych papierów dłużnych) i liczby dni
w okresie.

44

71

ROZDZIAŁ 3

powinien umożliwić pokrycie kosztów działalności finansowej, wyniku
na zdarzeniach nadzwyczajnych oraz wypracowanie zysku.
W ramach oceny rentowności majątku przeprowadzana jest ocena:
• Stopy rentowności inwestycji czyli oceny zwrotu ze środków zainwestowanych w aktywa dzięki osiągniętemu zyskowi operacyjnemu;
• Stopy rentowności aktywów (ROA) – ocena stopy zwrotu z aktywów;
• W ramach oceny rentowności kapitału (ROE) przeprowadzana jest
ocena stopy zwrotu z kapitałów własnych.
Przeprowadzając analizę sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem zadłużenia
przeprowadza się analizę wskaźników poziomu zadłużenia oraz zdolności do
obsługi zadłużenia. W ramach oceny poziomu zadłużenia analizowane są:
• Wskaźnik ogólnego zadłużenia – pozwalający ocenić jaka część aktywów finansowana jest przez zobowiązania;
• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – informujący jaka część aktywów finansowana jest przez zobowiązania długoterminowe (wymagalne
w okresie powyżej 12 miesięcy);
• Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – informujący jaka część
aktywów finansowana jest przez zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne w okresie poniżej 12 miesięcy);
• Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązaniami długoterminowymi – określającego relację zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego;
• Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem –
informujący o relacji zobowiązań do poziomu kapitałów własnych.
W ramach oceny zdolności spółki do obsługi zadłużenia analizie poddawany jest:
• Wskaźnik pokrycia odsetek – informujące ile razy zysk operacyjny
przewyższa odsetki, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest płacić z tytułu
posiadanego długu odsetkowego;
• Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową – wskaźnik informuje przez jaki odsetek zobowiązań stanowi nadwyżka finansowa, liczona jako zysk netto skorygowany o koszt księgowy amortyzację.
Publiczna uczelnia wyższa, analogicznie jak każde przedsiębiorstwo
„komercyjne”, powinna gospodarować majątkiem w taki sposób aby osiągać
stawiane przed nią cele nie doprowadzając do poniesienia straty finansowej. W ustawie o finansach publicznych znajdują się zalecenia, że „Instytucja gospodarki budżetowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się
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zasadą efektywności jego wykorzystania”45. Ponoszenie przez uczelnie strat,
może oznaczać niegospodarność kierownictwa uczelni i może prowadzić do
powołania przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za szkolnictwo
wyższe tzw. zarządu komisarycznego. Jednocześnie uczelnia wyższa powinna
być zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań czyli utrzymania
płynności finansowej. Z uwagi na powyższe z wcześniej zaprezentowanych
wskaźników w przypadku uczelni wyższej ważne jest monitorowanie przez
kierownictwo uczelni wskaźników charakteryzujących płynność. Podstawowym wskaźnikiem jest wskaźnik płynności bieżącej. Dodatkowo do pomiaru
zostaną wykorzystane wskaźniki rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań.
Licząc wskaźniki rotacji brany pod uwagę będzie średni stan danej wielkości
w roku obrachunkowym (2015). Dodatkowo w obliczeniach zostanie przyjęty
poziom należności ogółem oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług46. Wskaźnikiem, który utożsamiany jest z pomiarem efektywnego gospodarowania
mieniem jest wskaźnik stopy rentowności aktywów (który oznacza w jakim
stopniu złotówka aktywów przyczynia się do generowanego wyniku finansowego). Skuteczność gospodarowania majątkiem utożsamiana jest ze zwrotem
z zaangażowanego kapitału, mierzonego wskaźnikiem rentowności kapitału
własnego (ROE) liczonego jako relacja osiągniętego wyniku finansowego do
wartości zaangażowanego kapitału.
Z powyższego rozdziału wynikają dwa główne wnioski dla badań przeprowadzanych w pracy. Pierwszym jest potwierdzenie, że w działalności
uczelni wyższych można wyróżnić dwa podstawowe procesy: prowadzenie
działalności dydaktycznej i prowadzenie działalności badawczej. Dodatkowo
realizację procesów uczelnie wspomagają tzw. procesy wspierające, których
pomiary można dokonać za pomocą, odpowiednio dobranych, wskaźników
stosowanych do analizy finansowej funkcjonowania przedsiębiorstw.
Podsumowanie
W powyższym rozdziale przedstawiono segmentację uczelni wyższych.
Zauważono, że głównym podziałem uczelni, ze względu na realizowany
45
Art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz.
1240 z pozn. zm.)
46
Decyzję o sposobie liczenia wskaźników podjęto na podstawie specyfiki funkcjonowania
uczelni. Do liczenia wskaźnika rotacji należności przyjęto całość wartości należności, ponieważ
uczelnia nie jest typowym przedsiębiorstwem dlatego należności handlowe mogą nie w pełni
oddawać faktyczną specyfikę tego składnika majątku. W zakresie zobowiązań uczelnia wyższa,
jak każde przedsiębiorstwo dokonuje zakupu towarów i usług, dlatego uznano przyjęcie to
liczenia wskaźnika wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług za uzasadnioną.
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tzw. model biznesowy, jest podział na uczelnie publiczne i prywatne. W statystykach publicznych występuje dalsze grupowane uczelnie. Są one dzielone
zgodnie z charakterem działalności. W tym przypadku uczelnie dzielone są na
5 grup: uniwersytety, wyższe szkoły techniczne, rolnicze, ekonomiczne oraz
pozostałe (w tym wyższe szkoły zawodowe). Ponadto oceniając skalę działalności uczelni z punktu widzenia liczby kształconych studentów wśród
głównych grup można wyróżnić uniwersytety, szkoły techniczne (głównie
politechniki) oraz uczelnie ekonomiczne. Analiza będzie przeprowadzona dla
uczelni publicznych należących do głównych, wyżej wymienionych grup.
Zwrócono uwagę także, że jednym z kluczowych czynników mających
wpływ na funkcjonowanie uczelni jest wielkość ośrodka gospodarczego,
w którym uczelnia funkcjonuje. Duże uczelnie funkcjonują w największych
aglomeracjach, które są zlokalizowane w ośrodkach rozwiniętych gospodarczo. Uczelnie „średnie” (kształcące powyżej 5 tys. studentów) funkcjonują
w większych ośrodkach miejskich, głównie w miastach, które były stolicami
województw przed reformą administracyjnej Polski w roku 1999. Ośrodki te,
wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w stosunku
do pozostałych regionów (które wcześniej nie były wiodącymi w 49 województwach istniejących przez reformą administracyjną Polski).
Rozważania powyższego rozdziału prowadzą do wniosku, że analiza
powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem podziału na główne procesy/typy działalności realizowanych przez uczelnie: działalność dydaktyczna, badawcza oraz pozostała (procesy wspierające). Taki podział jest zgodny
z przedstawioną analizą struktury finansów uczelni przedstawianą przez urząd
administracji państwowej (GUS) zbierający i przedstawiający dane statystyczne dotyczące uczelni wyższych oraz analizie procesów realizowanych przez
uczelnie wyższe47.
Szczególną uwagę należy zwrócić na działalność dydaktyczną oraz badawczą. Ze względu na pomijalny udział finansów uczelni związanych z wydzieloną działalnością gospodarczą zostaną do niej zaliczone pozostałe finanse,
których nie zaliczono do dwóch wyżej wymienionych obszarów (dydaktyki
i badań).
Obszarem, na który kierownictwo uczelni powinno zwracać uwagę
są finanse uczelni. Z przedstawionego katalogu wskaźników nie wszystkie
są adekwatne do oceny funkcjonowania uczelni. Uczelnia wyższa aby móc

47
Pewne odstępstwo stanowi wyróżnienie tzw. procesów wspierających w miejsce wydzielonej
działalności gospodarczej.
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funkcjonować powinna być zdolna do obsługi (spłaty) swoich bieżących zobowiązań. Z tego powodu uczelnia powinna czynić wysiłek aby utrzymać tzw.
wskaźniki odpowiadające za płynność (wskaźniki płynności oraz rotacji) na
odpowiednim poziomie (zapewniającym płynność organizacji). W zakresie
finansów celem funkcjonowania uczelni jest gospodarne dysponowanie posiadanym majątkiem. Zatem wskaźnikiem, za pomocą którego może być mierzona efektywność funkcjonowania uczelni może być wskaźnik rentowności
aktywów (ROA). Jednocześnie uczelnia wyższa co prawda nie jest zobowiązana do maksymalizacji osiąganego wyniku finansowego. Jednak osiągany przez
uczelnie wynik finansowy powinien być nieujemny. W tym przypadku odpowiednim wskaźnikiem może być wskaźnik rentowności kapitału własnego
(ROE). Podjęto decyzje o nie uwzględnianiu w analizach wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS), przyjmując za jego pewne przybliżenie, na poziomie
całej uczelni wskaźnik: ROE.
Wobec powyższych ustaleń analiza będzie prowadzona zgodnie z przyjętą
w statystyce segmentacją uczelni wyższych. Analizy będą miały na celu ocenę
efektywności i jakości uczelni z punktu widzenia jakości technicznej i nietechnicznej oraz efektywności kosztowej procesów realizowanych przez uczelnie. W czasie analizy, w przypadku procesów głównych (dydaktyka i badania)
nakłady będą określane przy wykorzystaniu miar wyrażonych w wartościach
pieniężnych, natomiast wyniki przy wykorzystaniu miar ilościowych.
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Badania własne
efektywności kosztowej
i jakości technicznej uczelni

Założenia badawcze
Dokonując wyboru uczelni, które powinny zostać uwzględnione w próbie badawczej podjęto decyzję o wzięciu pod uwagę kluczowych kryteriów,
które mają wpływ na efektywność i jakość funkcjonowania uczelni wyższej.
Wśród kryteriów doboru próby badawczej znalazły się:
• Wielkość uczelni (głównie pod kątem liczby kształconych studentów);
• Zróżnicowanie uczelni ze względu na profile funkcjonowania (uczelnie: uniwersyteckie, ekonomiczne, techniczne);
• Wielkość ośrodka gospodarczego (duże miasta);
• Stosowane zintegrowanego systemu ewidencji (systemy klasy ERP).
Wielkość uczelni ma wpływ zarówno na efektywność jej funkcjonowania jak również na potencjalne możliwości zapewnienia jakości. Powyższa
kategoria jest kluczowa z punktu widzenia pomiaru efektywności kosztowej.
Duża jednostka, co do zasady, ze względu na skalę działania powinna mieć
(w porównaniu z mniejszymi jednostkami) wyższe koszty funkcjonowania.
Jednocześnie duże podmioty potencjalnie mają silniejszą pozycję negocjacyjną z kontrahentami (niż mniejsze), co powinno zwiększać ich możliwości
korzystania z ekonomii skali (czyli w najprostszym ujęciu obniżania kosztów
jednostkowych). Jednym z dwóch głównych obszarów działalności uczelni
wyższych jest kształcenie, dlatego liczba studentów ma wpływ na zużywane
przez uczelnie zasoby. Dzięki przyjęciu tego uproszczenia do dokonania
pomiaru wielkości uczelni (skali jej działalności) może zostać wykorzystana
informacja o liczbie kształconych studentów. Z punktu widzenia pierwszego
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kryterium wzięto pod uwagę uczelnie wyższe, które w roku akademickim
2015/2016 kształciły ponad 10 tysięcy studentów.
Przy doborze uczelni do próby badawczej biorąc pod uwagę kryterium
wielkości uwzględniono również drugi czynnik, który ma wymierny wpływ
na funkcjonowanie uczelni: profil jej działalności (dziedziny nauki, w których prowadzone jest kształcenie oraz badania). Wśród podstawowych typów
uczelni, które mogą mieć wpływ na efektywność i jakość funkcjonowania
należy wyróżnić: uniwersytety, uczelnie techniczne (zwane również politechnikami), uczelnie ekonomiczne (dawniej akademie ekonomiczne), uczelnie
rolnicze oraz pozostałe często o mniejszej skali działalności (jak m.in. uczelnie
pedagogiczne, wojskowe, medyczne itp.). Często profil działalności uczelni
ma wpływ na koszty generowane przez uczelnie. Jednostki prowadzące kierunki nie wymagające wykorzystania w procesie kształcenia specjalistycznej
aparatury, jak np. uczelnie ekonomiczne, powinny charakteryzować się niższymi kosztami niż uczelnie wykorzystujące specjalistyczną aparaturę, jak np.
uczelnie techniczne48. Ponadto również profil uczelni ma wpływ na kompetencje nabywane przez absolwentów. Na rynku pracy można zaobserwować
zróżnicowanie popytu na pracę oraz poziomu wynagrodzeń m.in. ze względu
na profil wykształcenia (posiadanych kompetencji, umiejętności) potencjalnych pracowników. Z tego powodu inną sytuację na rynku pracy będzie miał
np. absolwent uczelni ekonomicznej niż technicznej.
Biorąc pod uwagę dwa powyższe kryteria wytypowano 22 publiczne uczelnie wyższe je spełniające. W powyższej grupie uczelni znalazło się:
11 uczelni uniwersyteckich (grupę można podzielić na 5 większych uczelni:
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski – na uczelniach kształcono więcej niż 25 tys. studentów oraz 6 mniejszych: Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego49, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski – liczba kształconych studentów była pomiędzy 23 a 25 tys. studentów), 6 uczelni technicznych (Akademię Górniczo Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Politechnikę
Poznańską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską oraz Politechnikę

Podstawą kształcenia na uczelniach ekonomicznych są zajęcia prowadzone w salach wykładowych, na uczelniach technicznych dochodzi jest kwestia możliwości prowadzenia zajęć
w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę.
49
Ze względu na wielkość oraz różnorodność oferowanych kierunków zaliczono uczelnie do
uniwersytetów, chociaż statystycznie jest to uczelnia rolnicza.
48
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Wrocławską) oraz 5 uczelni ekonomicznych (Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach).
Wybrana grupa uczelni będzie charakteryzować się zbliżonym poziomem
efektów jednego z podstawowych procesów – procesu dydaktyki, którego produktem jest liczba kształconych studentów. Czynnikiem mającym wpływ na
różnice w efektywności funkcjonowania będzie poziom kosztów związanych
z prowadzoną działalnością. Listę uczelni, które wzięto pod uwagę w badaniu
wraz z liczbą kształconych przez nie studentów przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Próba badawcza uczelni, dla których szacowano efektywność
Lp.

Nazwa uczelni

Lokalizacja
uczelni

Liczba
studentów
w 2015 roku

Rodzaj
uczelni

1.

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

44 484

Uniwersytet

2.

Uniwersytet Jagielloński

Kraków

41 818

Uniwersytet

3.

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Poznań

39 982

Uniwersytet

4.

Uniwersytet Łódzki

Łódź

33 909

Uniwersytet

5.

Politechnika Wrocławska

Wrocław

26 054

Uczelnia
techniczna

6.

Politechnika Warszawska

Warszawa

33 360

Uczelnia
techniczna

7.

Akademia GórniczoHutnicza im. S. Staszica

Kraków

30 262

Uczelnia
techniczna

8.

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Toruń

25 485

Uniwersytet

9.

Uniwersytet Gdański

Gdańsk

27 233

Uniwersytet

10.

Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski

Olsztyn

23 205

Uniwersytet

11.

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Katowice

24 484

Uniwersytet

12.

Politechnika Śląska

Gliwice

22 923

Politechnika

13.

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław

26 054

Uniwersytet

14.

Politechnika Gdańska

Gdańsk

23 017

Uczelnia
techniczna

15.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawa

22 548

Uczelnie
rolnicza
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Lp.

Nazwa uczelni

Lokalizacja
uczelni

Liczba
studentów
w 2015 roku

Rodzaj
uczelni

16.

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej

Lublin

21 874

Uniwersytet

17.

Politechnika Poznańska

Poznań

20 052

Uczelnia
techniczna

18.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Kraków

20 869

Uczelnia
ekonomiczna

19.

Szkoła Główna Handlowa

Warszawa

12 363

Uczelnia
ekonomiczna

20.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Poznań

10 422

Uczelnia
ekonomiczna

21.

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Wrocław

12 271

Uczelnia
ekonomiczna

22.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Katowice

10 929

Uczelnia
ekonomiczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szkoły wyższe i ich finanse 2015”,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2016

Kolejnym kryterium, które brano pod uwagę przy doborze próby badawczej była wielkość ośrodka gospodarczego50, w którym zlokalizowane są
uczelnie, które to będą poddane analizie. Wielkość ośrodka gospodarczego
ma przede wszystkim wpływ na jakość uczelni. W regionach rozwiniętych
gospodarczo, co do zasady, powinien występować wysoki poziom popytu, zarówno na usługi edukacyjne jak również na absolwentów uczelni (a zatem
ich sytuacje na rynku pracy: łatwość/szybkość znalezienia pracy oraz poziom
osiąganych wynagrodzeń). Ponadto w ośrodkach rozwiniętych gospodarczo
powinna występować większa podaż pracowników o wysokich kwalifikacjach
(głównie wykładowców). Zgodnie z jednym z podstawowych praw ekonomii,
prawem popytu i podaży, większa podaż powinna wpływać na niską cenę,
w tym przypadku poziom oczekiwanych (i akceptowalnych) wynagrodzeń.
Powinno wpływać to na relatywnie niższy jednostkowy koszty dydaktyki
w porównaniu z uczelniami z mniejszych ośrodków gospodarczych.
W badaniach ośrodek gospodarczy/region będzie określany zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny – zarówno stopa bezrobocia jak również przeciętne
miesięczne wynagrodzenia brutto będzie przedstawiane dla regionu definiowanego określanego
jako trzeci poziom „Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – podregion (NUTS 3)” (w przypadku Polski w skład podregionu wchodzą powiaty).
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W rozwiniętych ośrodkach również funkcjonują podmioty, które „stać” na
innowacje. Mogą one zgłaszać popyt na wyniki określonych badań gospodarczych (które można utożsamiać z liczbą uzyskanych patentów). Pierwszym
wskaźnikiem makroekonomicznym, który brany jest pod uwagę przy analizie
rozwoju gospodarczego regionu jest wartość wytworzonych dóbr i usług (zwana potocznie wskaźnikiem PKB). W statystyce publicznej wartość wskaźnika
PKB szacowana na najniższym poziomie regionalnym, którym w przypadku
Polski jest województwo. Kolejnymi wskaźnikami, które potencjalnie można
utożsamić z rozwojem gospodarczym regionu jest stopa bezrobocia oraz poziom wynagrodzeń osiąganych przez ludność w regionie. W przypadku Polski
dane te zbierane są na poziomie powiatu. Największe uczelnie zlokalizowane
są w miastach na prawach powiatu, dlatego podjęto decyzje o uwzględnieniu
dwóch powyższych miar przy doborze uczelni do próby badawczej. Zgodnie
z decyzją, aby w badaniu brać pod uwagę dane pochodzące z rejestrów publicznych, w badaniach wzięto pod uwagę stopę bezrobocia rejestrowanego
w danym powiecie. Stopa bezrobocia ma zauważalny wpływ na sytuację absolwenta na rynku pracy. Co do zasady niski poziom stopy bezrobocia oznacza
względnie wysoki popyt na prace, zatem przekłada się na łatwość (szybkość)
znalezienia pracy. W roku 2015 wartość średniej stopy bezrobocia była na
poziomie 12% (przy wartości minimalnej 2% i maksymalnej 31%). Powiaty,
w których zlokalizowane są uczelnie, które ze względu na liczbę studentów
zaproponowano wziąć pod uwagę do analizy, wykazywały stopę bezrobocia
poniżej średniej dla wszystkich powiatów w Polsce. Wszystkie powiaty, poza
powiatem łódzkim, znalazły się w I kwartylu (występująca w powiatach siedziby uczelni stopa bezrobocia była na poziomie niższym niż 8%). Drugim
branym pod uwagę wskaźnikiem była wielkość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto uzyskiwanego w mieście (powiecie grodzkim), w którym zlokalizowana jest uczelnia. Porównywalny poziom wynagrodzeń w powiatach, w których zlokalizowane są uczelnie potencjalnie ma duży wpływ
na możliwe do uzyskania przez absolwentów wynagrodzenia. Pośrednio
poziom wynagrodzeń ma wpływ na kształtowanie się równowagi na rynku
pracy. Ustalane wynagrodzenia oznaczają z jednej strony ile pracodawcy są
w stanie zaoferować pracownikom za wykonywaną pracę, z drugiej strony za ile
pracownicy są skłonni podejmować pracę51. Występowanie w próbie uczelni
Przedstawione rozumowanie jest pewnym uproszczeniem, zakłada bowiem, że danych rynkach występuje jednakowy dostęp do miejsc pracy. Prezentowane podejście może być usprawiedliwione doborem w próbie uczelnie zlokalizowanych w powiatach o relatywnie podobnym
poziomie stopy bezrobocia.
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z ośrodków o relatywnie zbliżonym poziomie wynagrodzeń w gospodarce
może mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych przez absolwentów. W roku 2015 wartość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto
(biorąc pod uwagę wszystkie powiaty w Polsce) była na poziomie 3 547 PLN
(przy wartości minimalnej 2 569 PLN i maksymalnej 6 956 PLN). Wszystkie
powiaty, w których zlokalizowane są badane uczelnie znalazły się w III kwartylu biorąc pod uwagę wysokość uzyskiwanych w nich wynagrodzeń (osiągane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było na poziomie wyższym
niż 3 670 PLN). Stopa bezrobocia oraz wysokość przeciętnych wynagrodzeń
brutto w regionach, w których zlokalizowane są uczelnie, które będą analizowane pozwala również na zapewnienie porównywalności badanych jednostek.
Obydwa wyższej wymienione wskaźniki mają duży wpływ na sytuację absolwenta na rynku pracy, której ocenę przyjęto jako miarę jakości uczelni.
Tabela 3. Wskaźniki rozwoju regionów, w których zlokalizowane są analizowane
uczelnie
Lp.

Lokalizacja
uczelni

Stopa bezrobocia
rejestrowanego w roku
2015 [%]

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w roku 2015 [PLN]

1.

Warszawa

3,3

5 585,89

2.

Kraków

4,4

4 431,17

3.

Poznań

2,4

4 549,11

4.

Łódź

9,5

4 047,78

5.

Wrocław

3,3

4 569,88

6.

Toruń

6,9

3 991,61

7.

Gdańsk

4,0

4 992,14

8.

Olsztyn

5,8

4 104,05

9.

Katowice

3,8

5 262,02

10.

Gliwice

5,5

4 726,43

11.

Lublin

7,8

4 060,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego

Wszystkie brane pod uwagę uczelnie posiadały wdrożone lub były
w trakcie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania. Wobec powyższego jednostki zakwalifikowane do próby badawczej spełniały kryterium
posiadania zintegrowanych systemów zarządzania. Zauważyć jednak należy,
że występowały na nich różnice w zakresie funkcjonujących w danej jednostce
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modułów systemu. Co do zasady w każdej uczelni, którą zaliczono do próby
badawczej funkcjonował (lub był w trakcie wdrażania) moduł „finanse i księgowość”. Różnice pojawiły się w przypadku pozostałych modułów (takich
jak zarządzanie zasobami ludzkimi, ewidencja majątku czy zarządzanie projektami i controling). Z powyższego powodu podjęto decyzję o ostatecznym
nie braniu pod uwagę powyższego kryterium przy kwalifikowaniu uczelni do
próby badawczej.
Badanie zostało przeprowadzone z punktu widzenia analizy realizacji
przez uczelnie głównych procesów: dydaktyki i badań. Dodatkowo zbadana została skuteczność organizacyjna szeroko pojętych procesów wspierających (do których zalicza się m.in. księgowość, IT, kadry (w tym rozwój
pracowników)).
Analizowana była efektywność kosztowa, zatem analiza bazowała na badaniu jaka zależność zachodzi pomiędzy nakładami a „wytworzonymi” produktami (usługami). Dodatkowo dla każdego badanego procesu głównego
będzie określany poziom jego jakości (mierzonego miarami skuteczności).
W badaniu źródłem danych były dane uzyskane z:
• raportów/sprawozdań rektorów uczelni wyższych;
• sprawozdań finansowych przygotowywanych przez uczelnie (zbadanych przez biegłych rewidentów);
• zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższych
– POLon;
• danych publikowanych w ramach statystyki państwowej – Główny
Urząd Statystyczny.
W zakresie realizacji procesu dydaktyki jako nakłady założono koszty prowadzenia procesu w podziale na główną składową kosztów: koszty
osobowe (ponieważ model biznesowy można określić jako model oparty
o pracochłonność) oraz pozostałe koszty (tzw. bezosobowe koszty prowadzenia działalności dydaktycznej). Głównym elementem niezbędnym do świadczenia przez uczelnie procesu dydaktyki są zasoby ludzkie – wykładowcy.
W związku z tym, że informacje udostępniane przez uczelnie nie są jednorodne: jedne uczelnie podają ilość etatów inne liczbę pracowników przyjęcie za
podstawę szacunków liczby wykładowców powodowało by ryzyko wykonania
niedokładnego pomiaru. Podjęto decyzję o wyłączeniu z analiz powyższego
czynnika. W sprawozdaniach finansowych publikowanych przez uczelnie
zawarty jest rachunek wyników z wykazaniem kosztów w podziale na ich
rodzaje (ewidencjonowane na kontach 4 zespołu zakładowego planu kont).
Dodatkowo publikowane sprawozdania finansowe są zbadane przez biegłego
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rewidenta, zatem osobę potwierdzającą badaniem poprawność sporządzonego sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami rachunkowymi (w tym
przypadku głównie Ustawą o Rachunkowości). Z tego powodu oparcie badań
na danych pochodzących ze sprawozdań finansowych ogranicza ryzyko bazowania na nieporównywalnych, błędnych danych. Uczelnie podają informacje
o kosztach ogółem dlatego zasadne i konieczne było oszacowanie jaki udział
w prezentowanych kosztach mają koszty związane z działalnością dydaktyczną. Przy szacunkach przyjęto pewne uproszczenie, zakładając, że wyliczenie
kosztów osobowych (czyli wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników)
na podstawie wskaźnika udziału wykładowców w ogólnej liczbie pracowników/etatów umożliwi na uzyskanie odpowiedniego szacunku kosztów osobowych związanych z prowadzonym procesem dydaktyki. Podjęto także decyzje
o oszacowaniu udziału pozostałych kosztów związanych z dydaktyką na podstawie wskaźnika udziału kosztów dydaktyki w kosztach ogółem obliczonego
dla uczelni, które opublikowały oszacowany koszt związany z dydaktyką.
Dokonano również pomiaru jakości realizacji przez uczelnie procesu
dydaktyki wykorzystując miary skuteczności. Jako miarę przyjęto liczbę absolwentów. Jako drugi wymiar skuteczności realizacji przez uczelnie procesu
dydaktyki przyjęto sytuację absolwenta na rynku pracy52.
Jako bezpośredni miernik prowadzonego procesu dydaktyki przyjęto
liczbę studentów.
W zakresie realizacji procesu badań jako nakłady przyjęto koszty jakie
ponosi uczelnia w związku z prowadzoną działalnością badawczą. Dla uproszczenia przyjęto, że koszty związane z działalnością badawczą są niejako dopełnieniem kosztów związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej do
kosztów ogółem uczelni. Jest to podejście zgodne z podejściem stosowanym
w statystyce publicznej, w której koszty ponoszone przez uczelnie wyższe dzielone są na koszty związane z dydaktyką oraz badaniami. Tzw. koszty pośrednie,
ponoszone są przez uczelnie w związku z realizacją przez nią dwóch podstawowych procesów: dydaktyki i badań, traktowane są jako odrębna kategoria.
Jako bezpośrednie mierniki prowadzonego procesu badań przyjęto: liczbę publikacji (w roku 2015), liczbę zorganizowanych konferencji naukowych
(w roku 2015) oraz liczbę realizowanych w roku 2015 projektów badawczych
(czyli projektów które rozpoczęły się w roku 2015 i wcześniej oraz trwały do
Która została, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, utożsamiona ze średnimi miesięcznymi
zarobkami uzyskanymi od czasu badania (od czasu uzyskania dyplomu) w relacji do średnich
zarobków w powiecie zamieszkania oraz odchyleniem czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy (jakakolwiek umowa) od czasu uzyskania dyplomu od wartość najwyższej.
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roku 2015 i później). Zgodnie za zasadami rachunkowości, które powinna
stosować każda uczelnia, wszystkie koszty (oraz przychody) powinny być rozliczane zgodnie z zasadą memoriału, czyli być wykazywane w momencie ich
poniesienia a nie faktycznego przepływu pieniężnego (otrzymania płatności
lub zapłaty). Dla przykładu, uzyskane przez uczelnie środki na realizację projektów, który ma być realizowany w latach 2013 – 2015 powinny być wykazywane jako przychody z uzyskanej dotacji w okresie realizacji projektu. Środki
z uzyskanej dotacji nie powinny być wykazywane jako przychód w roku wpływu środków (np. 2013 rok). Dzięki takiemu podejściu uczelnia przychody
z tytułu uzyskanej dotacji może przyporządkować do kosztów, jakie faktycznie poniosła w związku z realizowanym projektem badawczym. Powinna
w tym przypadku dodatkowo zastosować się do drugiej zasady wynikającej
z rachunkowości, zasady współmierności, która oznacza wykazywanie przychodów w momencie, w którym można przypisać je do kosztów (i odwrotnie).
Wobec powyższego w kosztach związanych z prowadzoną działalnością badawczą za rok 2015 uczelnia powinna wykazać koszty wieloletnich projektów
badawczych poniesionych w roku 2015. Dane dotyczące produktów procesu
badawczego przyjęto za informacji uzyskanymi z systemu POLon.
Dokonano również pomiaru jakości realizacji przez uczelnie procesu badań wykorzystując miary skuteczności. Jako miarę przyjęto koszty przypadające na uzyskany patent (inaczej określając koszty uzyskania patentu). Dane
dotyczące „produktów” procesu badawczego przyjęto za informacji uzyskanymi z systemu POLon.
W zakresie realizacji procesów wspierających, analizę oparto o badanie
wskaźników finansowych. Do podstawowych składników mających wpływ na
funkcjonowanie organizacji jest możliwość utrzymania płynności finansowej
(czyli zdolności do regulacji bieżących zobowiązań). W analizie uwzględniono
również wskaźniki, których poziom ma wpływ na płynność finansową organizacji: wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań. Ponieważ przy
szacowaniu wskaźników rotacji wykorzystywana jest wartość wykazywanych
przez uczelnie przychodów, należy zaznaczyć, że w przypadku uczelni do przychodów z działalności zaliczane są wszystkie przychody, w tym z tytułu dotacji uzyskanej z ministerstwa celem możliwości prowadzenia działalności. Jako
(najbardziej odpowiednie) mierniki prowadzonych procesów wspierających,
ponieważ uczelnia powinna osiągać nieujemny wynik finansowy, przyjęto
wskaźnik rentowności wykorzystania aktywów (ROA) oraz zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE). Dodatkowo celem sprawnego działania uczelnia
powinna zachować płynność finansową, dla której pomiaru przyjęto miernik
85

ROZDZIAŁ 4

płynności bieżącej oraz rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że analiza efektywności i jakości zostanie przeprowadzona dla 22 publicznych uczelni wyższych. W skład próby badawczej będą wchodziły publiczne uczelnie należące
do następujących grup: uczelnie uniwersyteckie, techniczne, ekonomiczne
oraz jedna uczelnia rolnicza. Efektywność będzie badana dla zidentyfikowanych procesów głównych realizowanych przez uczelnie: dydaktyki i badań.
Przy badaniu efektywności będzie badana efektywność w relacji nakład/produkt. W każdym z procesów otrzymane wyniki będą dodatkowo odnoszone
do jakości realizacji danego procesu określanej miarami skuteczności. Dodatkowo w przypadku procesów wspierających będzie badana skuteczność organizacyjna. Szczegóły zaprezentowano na Rysunku 14.
Rysunek 14. Synteza założeń badawczych efektywności i jakości uczelni wyższych

Źródło: Opracowanie własne

Schemat procesów realizowanych przez uczelnie wyższe jest zgodny ze
stosowaną przez większość jednostek logiką rozliczania pensum dydaktycznego. Uczelnie zakładają że każdy pracownik naukowo-dydaktyczny, powinien w ciągu roku akademickiego wypracować tzw. pensum dydaktyczne.
W praktyce pracownik naukowo-dydaktyczny oprócz zaangażowania w realizację procesu dydaktyki powinien zaangażować się w realizację procesu
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badań oraz organizacji. Powyższy wniosek został potwierdzony w ramach
prowadzonych na polskich uczelniach projekcie badawczym „Społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących
studiowania”. Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe jest skonstruowanie schematu logiki elementów składających się na pensum dydaktyczne.
Rysunek 15. Logika elementów składających się na pensum

*Między innymi konwersatoria, seminaria magisterskie i licencjackie
Źródło: P. Modzelewski, M. Dwórznik, „Ewidencja i zarządzanie kosztami w szkołach wyższych”, w: red. U. Sztanderska, G. Grotkowska, „Koszty kształcenia wyższego”, s. 220, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

Pensum jest to liczba godzin jaką w ramach otrzymywanego wynagrodzenia powinni przepracować pracownicy. W ramach pensum pracownicy
powinni prowadzić m.in. działalność dydaktyczną, czyli określoną liczbę godzin zajęć. Warto zauważyć, że w zależności od charakteru grupy zajęciowej
w ramach danej puli godzin pracownicy są w stanie wykształcić różną liczbę
studentów. Najkorzystniejszą formą prowadzenia zajęć z punktu widzenia
liczby godzin do liczby kształconych studentów jest prowadzenie wykładów.
Jest to najbardziej efektywna forma prowadzenia zajęć z punktu widzenia relacji nakładów – kosztów do produktu – kształconego studenta. Często jedynym ograniczeniem liczby studentów mogących uczestniczyć w wykładach
jest liczba miejsc w auli. Jednak duża liczba studentów na wykładzie w zauważalny sposób ogranicza możliwość występowania interakcji pomiędzy studentami a wykładowcą. Wobec powyższego wykłady cechuje względnie niska
jakość. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku ćwiczeń. Grupy zajęciowe,
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dla których prowadzone są ćwiczenia są mniejsze niż te, które uczestniczą
w wykładach. Zatem, żeby przeprowadzić ćwiczenia z porównywalną liczbą
studentów jaka może uczestniczyć na wykładzie trzeba przeprowadzić więcej godzin dydaktycznych. Powoduje to, że trzeba zaangażować więcej zasobów do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń niż dla porównywalnej grupy
studentów niż miałoby to w przypadku wykładów. Wobec powyższego ćwiczenia cechuje mniejsza efektywność w porównaniu do wykładów. Jednak
dzięki większej, potencjalnej możliwości interakcji wykładowcy ze studentem
w przypadku ćwiczeń można mówić o występowaniu większej jakości niż
w przypadku wykładów (przyjmując jako kryterium oceny możliwość kontaktu studenta z wykładowcą). Można stwierdzić, że uczelnie odpowiednio sterując doborem składników modelu prowadzenia zajęć mogą wpływać zarówno
na jakość jak również efektywności prowadzonej działalności dydaktycznej.
Uczelnia co prawda ma ograniczone możliwości kształtowania wynagrodzeń
pracowników jednak może wpływać na koszty dydaktyki poprzez dobór wielkości grup zajęciowych głównie poprzez dobór rodzaju zajęć realizowanych na
danym kierunku. Dla przykładu uczelnie chcąc ograniczyć koszty dydaktyki
będą starały się większość zajęć realizować poprzez wykłady, na których może
uczestniczyć większa liczba studentów niż w przypadku zająć realizowanych
w ramach ćwiczeń. Paradoksalnie większe grupy studenckie na wykładach
mogą umożliwić ograniczenie kosztów dydaktyki, jednak jednocześnie na
wykładach jest mniejsza możliwość interakcji studenta z wykładowcą niż na
ćwiczeniach a zatem potencjalnie następuje obniżenie jakości kształcenia. Powyższa analiza schematu logiki elementów pensum prezentuje w jaki sposób
podwyższenie przez uczelnie efektywności może jednocześnie prowadzić do
obniżenia jakości.
Obliczenia efektywności (zarówno ze stałymi jak również zmiennymi
efektami skali) zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu programu EMS53.
Wykresy sporządzono przy wykorzystaniu programu SPSS54.
Prezentacja badań została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie, dla każdego ze zidentyfikowanych procesów realizowanych przez
uczelnie, liczono wskaźnik efektywności55. Wyniki przestawiono w tabelach,
Efficiency Measurement System, version 1.3.0, źródło: http://www.hogler-scheel.de/ems/
index.html, autor: H. Scheel. Bezpłatne użycie tego programu jest zastrzeżone wyłącznie do
użytku akademickiego.
54
Wykresy zostały sporządzone przy wykorzystaniu programu SPSS wersja 21.0 (licencja Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Krzywe na wykresach zostały naniesione przy wykorzystaniu programu PowerPoint 2010 (licencja będąca własnością Autora).
55
Czystej efektywności technicznej
53
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w których oprócz obliczonego dla każdej uczelni wskaźnika efektywności
przedstawiono składowe wykazanego wskaźnika: całkowitą efektywność kosztową, efektywność CCR, efektywność alokacji nakładów, efektywność BCC
oraz efektywność skali. Wynik równy jedności oznacza, że uczelnia w danej
kategorii jest najbardziej efektywna. Poniżej tabel przedstawiono także wykres
kluczowego w danej kategorii nakładu do wyniku. Dzięki temu możliwe było
nakreślenie krzywych, na których znalazły się jednostki najbardziej efektywne
z punktu widzenia efektywność CCR oraz BCC. Jednostki, które znalazły się
poniżej krzywej są mniej efektywne z punktu widzenia relacji analizowanego
nakładu do wyniku. Chcąc zwiększyć swoją efektywność powinny zmniejszyć
nakład i/lub polepszyć dany wynik.
W drugim etapie przeprowadzono analizę porównawczą przyjętego
w danym obszarze wskaźnika jakości (utożsamianego ze skutecznością) oraz
obliczonego wskaźnika efektywności. Wyniki przedstawiono na wykresach,
na których na osiach odciętych (OX) umieszczono wartości wskaźników charakteryzujących efektywność, na osiach rzędnych (OY) umieszczono wartości
wskaźników charakteryzujących jakość. Oba wskaźniki umieszczono w kolejności wzrastającej, co oznacza, że im dalej o początku osi jest wynik jaki uzyskała uczelnia tym lepiej. Każdy z wykresów podzielono na ćwiartki. Znajdujące się w pierwszej ćwiartce punkty (obrazujące uczelnie) oznaczają jednostki,
które mają niską efektywność i jednocześnie wysoki poziom skuteczności.
W drugiej ćwiartce znajdują się jednostki, które charakteryzuje wysoki poziom efektywności i skuteczności. Niejako lustrzanym odbiciem drugiej
ćwiartki jest ćwiartka trzecia, w której znajdują się jednostki o niskim poziomie skuteczności oraz efektywności (czyli niejako charakteryzujące się najgorszymi wartościami wskaźników). W ostatniej, czwartej ćwiartce znalazły się
jednostki, które co prawda wykazuje wysoki poziom efektywności, jednak ich
skuteczność jest na relatywnie niskim poziomie. Szczegóły zamieszczono na
Rysunku 16.
Użyte skróty nazw uczelni użyte w tabelach oraz na wykresach zamieszczono w tabeli w załączniku 2. Przyjęte w analizach dane zamieszczono
w tabelach w załącznikach 3 – 5.
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Rysunek 16. Schemat prezentacji danych na wykresach

Źródło: Opracowanie własne

Badania empiryczne

Pomiar efektywność i jakość procesu dydaktyki
Przeprowadzone badanie efektywności kosztowej (OE)56 dla badanej
grupy uczelni dotyczące realizacji procesu dydaktyki wykazały, że najwyższą efektywnością kosztową charakteryzuje się Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie. Oznacza to, że uczelnia w odniesieniu do pozostałych uczelni
wchodzących w skład próby badawczej ma najkorzystniejszą relacje nakładów
(ponoszonych kosztów w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną
z wyróżnionymi kosztami osobowymi57 oraz pozostałymi kosztami58) do produktów (liczby kształconych studentów)59. Do podobnych wniosków można

Badanej w kontekście relacji jak zachodzi pomiędzy nakładami: kosztami osobowymi oraz
pozostałymi (bezosobowymi) związanymi z realizacją procesu dydaktyki a wynikami: liczbą
kształconych studentów.
57
Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników.
58
Koszty działalności dydaktycznej pomniejszone o koszty wynagrodzeń.
59
Wskaźnik nakładów do produktów na najniższym poziomie w badanej grupie.
56
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dojść przy analizie z punktu widzenia osiąganej przez badane uczelnie czystej
efektywności technicznej (tzw. efektywności CCR). Ograniczając analizę wyników tylko do efektywności ze zmiennymi efektami skali (tzw. efektywność
BCC) można zauważyć, że najwyższą efektywnością charakteryzują się jeszcze
uczelnie uniwersyteckie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Łódzki)
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Najniższe wskaźniki efektywności w badanej grupie wykazują uczelnie techniczne (politechniki). Wśród
uczelni technicznych pozytywnie60, pod względem poziomu wskaźnika efektywności, wyróżniła się Politechnika Wrocławska (0,7223). Wyniki analizy są
częściowo zgodne z logiką charakteru funkcjonowania uczelni wchodzących
w skład grupy badawczej. Kształcenie na uczelniach technicznych (do których
zaliczyć można głównie tzw. politechniki) wymaga przeznaczenia większych
nakładów na realizację procesu dydaktyki (m.in. poprzez konieczność posiadania laboratoriów). Może to, co do zasady, czynić je mniej efektywnymi
od pozostałych typów uczelni. Do podobnych wniosków prowadzi analiza
otrzymanych wyników w przypadku analizy czystej efektywności technicznej
(najbardziej efektywne są uczelnie uniwersyteckie wchodzące w skład próby
badawczej oraz uniwersytety ekonomiczne w Krakowie i Katowicach).
Przeprowadzona analiza efektywności realizacji procesu dydaktyki, przy
założeniu jednego nakładu (kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem
wykładowców zaangażowanych w proces dydaktyki) oraz jednego wyniku
(produktu w postaci liczby kształconych studentów) wykazała, że najwyższą
efektywnością w badanej próbie, zarówno przy uwzględnieniu zmiennych jak
i stałych efektów skali, charakteryzuje się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W próbie badawczej najwyższą efektywność w przypadku zmiennych
efektów skali stwierdzić można w przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałe uczelnie chcąc zwiększyć poziom efektywności prowadzenia procesu dydaktyki mogą zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem wykładowców (nie
zmieniając liczby kształconych studentów), lub chcąc utrzymać na niezmienionym poziomie koszty związane z zatrudnieniem wykładowców powinny zwiększyć liczbę studentów. Ewentualnie uczelnie znajdujące się poniżej
krzywej „Efektywność B-CCR” mogą zastosować mieszankę wyżej wymienionych czynników tzn. jednocześnie zmniejszyć koszty osobowe związane
60

Wykazując najwyższą wartość wskaźnika.
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z zaangażowaniem wykładowców i/lub zwiększyć liczbę studentów. W tym
przypadku należy mieć na uwadze, że na oba wyżej wymienione czynniki
uczelnie mają ograniczony wpływ. W przypadku liczby studentów, istnieją
dwa główne ograniczenia: zewnętrzne, prawne ograniczenia odnośnie liczby
nowo przyjętych studentów oraz wewnętrzne zasobowe: wynikające głównie z
liczby zatrudnionych wykładowców oraz dostępności sal wykładowych. Warto również zauważyć, że w badanej próbie występuje istotna statystycznie (na
poziomie 0,01, dwustronnie) silna korelacja (na poziomie 0,818) pomiędzy
kosztami osobowymi ponoszonymi przez uczelnie a liczbą kształconych studentów. Wynika to z faktu, że główną składową kosztów dydaktyki są koszty
osobowe. Wobec powyższego naturalną rzeczą wydaje się, że wraz ze wzrostem liczby studentów wzrasta liczba godzin zajęć, które muszą prowadzić
wykładowcy. Wpływa to na wzrost ponoszonych kosztów osobowych (przy
założeniu, że Uczelnie wykazują pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych,
tzn. przez zwiększeniem liczby studentów wszyscy wykładowcy przepracowywali wszystkie godziny posiadanego pensum dydaktycznego). W zakresie
efektywności uczelnie mogą, o czym zostało napisane we wcześniejszej części
pracy, ustalać strukturę prowadzonych grup zajęciowych, co przekłada się na
rozlicznie pensum dydaktycznego wykładowców i w efekcie końcowym na
poziom ponoszonych kosztów.
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0,404

0,492

0,635

0,481

0,502

0,475

0,610

0,542

0,467

0,461

0,392

0,473

0,479

0,374

0,369

Uczelnia

UW

UJ

UAM

UŁ

Uwroc

SGGW

UMK

Uniwersytet Gdański

UMCS

Uniwersytet Śląski

UWM

AGH

Politechnika Gdańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Śląska

Politechnika Warszawska

0,367

0,373

0,475

0,474

0,389

0,457

0,464

0,540

0,632

0,475

0,499

0,478

0,640

0,488

0,407

0,332

Efektywność CCR
Całkowita
(stałe efekty skali),
efektywność czyli całkowita
kosztowa
efektywność
techniczna

1,01

1,01

1,01

1,00

1,01

1,01

1,01

1,00

0,97

1,00

1,01

1,01

0,99

1,01

0,99

0,96

Efektywność
alokacji nakładów

0,5701

0,4221

0,4806

0,5404

0,567

0,525

0,5662

0,5763

0,8457

0,6032

0,5538

0,6182

1

1

1

1

0,6430

0,8825

0,9883

0,8775

0,6857

0,8705

0,8199

0,9367

0,7471

0,7873

0,9005

0,7734

0,6404

0,4882

0,4070

0,3318

0,5701

0,4221

0,4806

0,5404

0,567

0,525

0,5662

0,5763

0,8457

0,6032

0,5538

0,6182

1

1

1

1

Czysta
Efektywność BCC
Efektywność
efektywność
(zmienne efekty skali) skali
techniczna

Tabela 4. Wartości miar efektywności cząstkowych dla realizacji procesu dydaktyki (odniesienie do całkowitych kosztów dydaktyki)
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94

0,546

1

0,4754

0,6878

0,7951

Politechnika Wrocławska

SGH

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Źródło: Opracowanie własne

0,420

Uczelnia

0,8150

0,7210

0,6945

1

0,562

0,459

Efektywność CCR
Całkowita
(stałe efekty skali),
efektywność czyli całkowita
kosztowa
efektywność
techniczna

0,98

0,95

0,68

1,00

0,97

0,92

Efektywność
alokacji nakładów

1

0,8471

0,8936

1

0,6584

0,7223

0,8150

0,8511

0,7772

1

0,8534

0,6349

1

0,8471

0,8936

1

0,6584

0,7223

Czysta
Efektywność BCC
Efektywność
efektywność
(zmienne efekty skali) skali
techniczna
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Rysunek 17. Efektywność w przypadku jednego nakładu (koszty osobowe realizacji
procesu dydaktyki) [mln PLN] oraz jednego wyniku (liczba kształconych studentów)
[tys. osób]

Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzona analiza efektywności realizacji procesu dydaktyki, przy
założeniu jednego nakładu (kosztów bezosobowych realizacji procesu dydaktyki) oraz jednego wyniku (produktu w postaci liczby kształconych studentów) wykazała, że najwyższą efektywnością w badanej próbie, zarówno przy
uwzględnieniu zmiennych jak i stałych efektów skali, charakteryzuje się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W próbie badawczej najwyższą efektywność w przypadku zmiennych efektów skali stwierdzić można w przypadku
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pozostałe uczelnie
chcąc zwiększyć poziom efektywności prowadzenia procesu dydaktyki mogą
zmniejszyć bezosobowe koszty związane z realizowanym procesem dydaktyki
(nie zmieniając liczby kształconych studentów) lub chcąc utrzymać na niezmienionym poziomie bezosobowe koszty związane realizowanym procesem
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dydaktyki powinny zwiększyć liczbę studentów. Ewentualnie uczelnie znajdujące się poniżej krzywej „Efektywność B-CCR” mogą zastosować mieszankę wyżej wymienionych czynników tzn. jednocześnie zmniejszyć koszty
bezosobowe związane z realizowanym procesem dydaktyki i/lub zwiększyć
liczbę studentów. W tym przypadku należy mieć na uwadze, że na oba wyżej
wymienione czynniki uczelnie mają ograniczony wpływ. W przypadku liczby
studentów, istnieją dwa główne ograniczenia: zewnętrzne, prawne ograniczenia odnośnie liczby nowo przyjętych studentów oraz wewnętrzne zasobowe:
wynikające głównie z możliwości lokalowych. Warto również zauważyć, że
w badanej próbie występuje istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie) silna korelacja (na poziomie 0,662) pomiędzy kosztami bezosobowymi realizowanego procesu dydaktyki a liczbą kształconych studentów.
Rysunek 18. Efektywność w przypadku jednego nakładu (koszty bezosobowe realizacji procesu dydaktyki) [tys. PLN] oraz jednego wyniku (liczba kształconych studentów) [tys. osób]

Źródło: Opracowanie własne
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Zestawienie wyników w zakresie czystej efektywności technicznej ze skutecznością uczelni (mierzoną jako stosunek nakładu – kosztów dydaktyki do
efektów – osób, które ukończyły uczelnie61) nieco zmienia wnioski płynące
z przeprowadzonych analiz. Biorąc pod uwagę, zdefiniowaną powyżej miarę
skuteczności, można zaobserwować, że o ile z punktu widzenia czystej efektywności technicznej Uniwersytet Warszawski i Jagielloński były w grupie
uczelni najbardziej efektywnych, to z punktu widzenia skuteczności znajdują
się w grupie uczelni charakteryzujących się jej relatywnie niskim poziomem62.
W zestawieniu efektywności (czystej technicznej) oraz skuteczności (rozumianej jako relacja kosztów działalności dydaktycznej w przeliczeniu na absolwenta) najkorzystniej wypadają Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z punktu widzenia relacji dwóch
wyżej wymienionych czynników najgorzej wypada Politechnika Warszawska. W grupie uczelni o relatywnie najgorszej relacji pomiędzy wskaźnikiem
skuteczności i efektywności również znalazły się Politechnika Wrocławska,
Gdańska oraz Śląska. Ich pozycja może wynikać z charakteru funkcjonowania
uczelni. W szkołach technicznych kształcenie jest bardziej kosztochłonne niż
w pozostałych typach uczelni. Należy zauważyć, że występuje istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie) ujemna średnia korelacja pomiędzy
kosztami przypadającymi na wykształcenie absolwenta a kosztami osobowymi
prowadzenia procesu dydaktycznego (na poziomie -0,558) oraz silna korelacja pomiędzy kosztami dydaktyki pomniejszonymi o koszty osobowe (na
poziomie -0,732).
Porównując wynagrodzenie osiągane w pierwszym roku od uzyskania
dyplomu w relacji do średnich zarobków w powiecie zamieszkania63 do obliczonego powyżej wskaźnika czystej efektywności technicznej najlepiej wypada
Szkoła Główna Handlowa. Pod kątem dwóch wyżej wymienionych wskaźników pozytywnie wypada również druga stołeczna uczelnia – Politechnika
Warszawska. Szereg uczelni uniwersyteckich pod kątem powyższych dwóch
czynników osiąga niską wartość wskaźników. Wśród nich najgorzej wypada
Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej.

Określanych również mianem absolwentów.
Miara skuteczności poniżej średniej dla badanej grupy uczelni.
63
Miejsce zamieszkania oznacza powiat zamieszkania absolwenta w okresie objętym badaniem
„jego losów zawodowych”.
61
62
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Rysunek 19. Porównanie skuteczności (odchylenie kosztu działalności dydaktycznej
na absolwenta od wartości najwyższej*) [PLN] i efektywności czystej technicznej
(oszacowanej dla realizowanego procesu dydaktyki) [jedn.]

*wartość wskaźnika liczona jest jako różnica wartości maksymalnego kosztów dydaktyki w przeliczeniu na absolwenta /który wykazała PW – 81,96 PLN/ a wartością
kosztów dydaktyki w przeliczeniu na absolwenta dla danej uczelni
Źródło: Opracowanie własne

Zestawiając wskaźnik efektywności z szybkością znalezienia po studiach zarobkowego źródła dochodów najkorzystniej wypada Szkoła Główna
Handlowa (należy zauważyć, że absolwenci uczelni szybciej znajdują prace
niż innych, jednak uczelnie cechuje efektywność poniżej średniej dla badanej grupy). Również korzystaną relacje powyższej analizowanych czynników
wykazuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Co prawda absolwenci
muszą nieco dłużej po studiach szukać zarobkowego źródła przychodów, jednak cechuje go znacząco wyższa efektywność niż Szkoły Głównej Handlowej.
Wśród uczelni, które cechuje zarówno wysoki poziom efektywności jak również jakości można wyróżnić Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski. Podobnie
jak przy wcześniejszym porównaniu najmniej korzystnie wypada Uniwersytet
im. Marii Curie Skłodowskiej.
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Rysunek 20. Porównanie średnich miesięcznych zarobków uzyskanych w pierwszym
roku od uzyskania dyplomu w relacji do średnich zarobków w powiecie zamieszkania
[razy] do efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego procesu
dydaktyki) [jedn.]

Źródło: Opracowanie własne

Zestawiając wskaźnik efektywności czystej technicznej z szybkością znalezienia po studiach zarobkowego źródła dochodów wynikającego z podpisanej umowy o pracę można dojść do podobnych wniosków jak w przypadku
analizy czasu niezbędnego na znalezienie jakiekolwiek zarobowego źródła
przychodów. Najwyższy poziom jakości wykazuje Szkoła Główna Handlową oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy wykazywaniu przez
uczelnie efektywności poniżej maksymalnej (równej 1). Wśród uczelni, które
wykazują najwyższą w badanej grupie efektywność i jakość na poziomie powyżej średniej dla grupy oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się również Uniwersytet Łódzki. Tak jak we wcześniejszych zestawieniach najgorzej wypada Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej.
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Rysunek 21. Porównanie odchylenia czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy
(jakakolwiek umowa) od czasu uzyskania dyplomu od wartość najwyższej* [miesiące]
do efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego procesu dydaktyki) [jedn.]

*wartość wskaźnika liczona jest jako różnica wartości maksymalnego czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy (jakakolwiek umowa) od czasu uzyskania dyplomu /który wykazała UMCS – 3,08 miesiąca/ a czasem niezbędnym na uzyskanie
pierwszej pracy (jakakolwiek umowa) od czasu uzyskania dyplomu dla danej uczelni,
co oznacza, że im większa wartość wskaźnika tym szybciej absolwent znajduje prace
w porównaniu do uczelni, absolwenci której najdłużej szukali pracy
Źródło: Opracowanie własne

Porównując uczelnie pod kątem wskaźników: poziomu średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiąganego od daty uzyskania dyplomu
w relacji do średnich zarobków w powiecie zamieszkania i obliczonego powyżej wskaźnika czystej efektywności technicznej najlepiej wypada Szkoła
Główna Handlowa. Pod kątem dwóch wyżej wymienionych wskaźników negatywnie wypada szereg uczelni uniwersyteckich. Wśród nich najniższe wartości wskaźników odnotowano w przypadku Uniwersytetu im. Marii Curie
Skłodowskiej.
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Rysunek 22. Porównanie odchylenia czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy
(umowa o prace) od czasu uzyskania dyplomu od wartość najwyższej* [miesiące] do
efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego procesu dydaktyki)
[jedn.]

*wartość wskaźnika liczona jest jako różnica wartości maksymalnego czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy (umowa o prace) od czasu uzyskania dyplomu /który
wykazała UMCS – 4,03 miesiąca/ a czasem niezbędnym na uzyskanie pierwszej pracy
(umowa o prace) od czasu uzyskania dyplomu dla danej uczelni, co oznacza, że im
większa wartość wskaźnika tym szybciej absolwent znajduje prawe w porównaniu do
uczelni, absolwenci której najdłużej szukali pracy
Źródło: Opracowanie własne

Analizując uczelnie z punktu widzenia liczby wykładowców przypadających na studenta (wskaźnika utożsamianego z jakością uczelni) z oszacowaną efektywnością można zauważyć, brak jednoznacznej zależności pomiędzy
poziomem efektywności wykazywanym przez uczelnie a wskaźnikiem mogącym być utożsamianym z jakością. W badanej próbie pod kątem relacji
dwóch wyżej wymienionych wskaźników najlepiej wypadają Uniwersytet
Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Jagielloński. Do grona uczelni, które
charakteryzuje najwyższa w badanej grupie efektywność oraz względnie wysoki poziom jakości zaliczyć można także drugi duży uniwersytet: Uniwersytet
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Warszawski. W analizowanej grupie uczelni wystąpiła także część uczelni
o względnie niskiej efektywności i jednocześnie wysokiej jakości (co oznacza, ze w ich przypadku kosztem wysokiego poziomu jakości jest obniżony
poziom efektywności). W grupie tej znalazły się trzy mniejsze uniwersytety
(ze względu na liczbę kształconych studentów), dwie politechniki oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Jako mieszaną również można określić grupę uczelni o jednocześnie niskim poziomie jakości oraz efektywności
(w skład grupy wchodzą dwa uniwersytety, trzy uczelnie techniczne oraz jedna o profilu ekonomicznych – SGH). Warty uwagi jest fakt, że wszystkie
(poza SGH) uniwersytety ekonomiczne cechują się względnie wysokim poziomem efektywności oraz niskim jakości. Jest to zgodne z profilem funkcjonowania uczelni, w których nie jest konieczny, w przypadku większości zajęć,
bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą. Powyższy wniosek potwierdzają
przeprowadzone analizy korelacji zmiennych. Występuje istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie), silna korelacja pomiędzy wskaźnikiem
wykładowców na studenta a kosztami osobowymi (na poziomie 0,636) oraz
również silna korelacja pozostałymi działalności dydaktycznej (na poziomie
0,688). Potwierdza to, że wraz ze wzrostem liczby wykładowców na studenta
powinny wzrastać koszty zaangażowania wykładowców. Ciekawy może być
fakt, że zwiększenie możliwości kontaktu wykładowcy ze studentem może
wiązać się wyższymi pozaosobowymi kosztami dydaktyki64.
Analizę powiązania pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do pomiaru
efektywności oraz jakości działalności dydaktycznej zaprezentowano na Rysunku 25.
Wykonana analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do
oceny efektywności i jakości prowadzonego procesu dydaktyki wykazała, że
występują istotne statystycznie korelacje pomiędzy nimi. Część z występujących korelacji można określić jako „naturalne”, gdy wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej wzrasta wartość drugiej. Doskonałym przykładem jest np.
większa liczba kształconych studentów, powoduje, że uczelnia ponosi wyższe
koszty zarówno osobowe jak również bezosobowe prowadzonej działalności
dydaktycznej. Może prowadzić to również do wniosku, że w przypadku uczelni nie występuje ekonomia skali działalności powodująca, że wraz ze wzrostem
skali działalności spadają koszty jej prowadzenia. Ciekawą obserwacją może
być stwierdzona dodatnia, istotna statycznie zależność pomiędzy kosztami

64
Bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentem wymaga m.in. mniejszych grup zajęciowych,
co wiąże się z potrzebą wykorzystania większej liczby sal wykładowych.
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bezosobowymi prowadzonej działalności dydaktycznej a czasem koniecznym
na znalezienie pracy65 przez absolwenta od momentu ukończenia studiów.
Zaobserwowano także korelację w przypadku kosztów osobowych działalności dydaktycznej. Może prowadzić to do wniosku, że im większe koszty
związane z prowadzoną działalnością dydaktyczną ponosi uczelnia tym dłużej
absolwent poszukuje pracy. Jeśli powyższy fakt połączyć z dodatnią korelacją
pomiędzy liczbą kształconych studentów a czasem niezbędnym na znalezienie
pracy przez absolwenta po ukończeniu pracy można założyć, że uczelnie, które kształcą większą liczbę studentów66 posiadają wśród swoich absolwentów
osoby, którym potencjalnie trudniej jest odnaleźć pracę (innymi słowy mówiąc kształcą osoby, na których jest stosunkowo mały popyt na rynku pracy67).
Rysunek 23. Porównanie średnich miesięcznych zarobków uzyskanych od czasu badania (od czasu uzyskania dyplomu) w relacji do średnich zarobków w powiecie zamieszkania [razy] do efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego
procesu dydaktyki) [jedn.]

Źródło: Opracowanie własne
Z tytułu jakiegokolwiek stosunku pracy.
W badanej grupie, uczelniami, które kształciły największą liczbę studentów były uniwersytety, które posiadają tzw. nierynkowe kierunki studiów, po których, co do zasady, absolwenci
mogą mieć większy problemy ze znalezieniem pracy.
67
Trzeba pamiętać, że jest to tylko pewne założenie, do którego potwierdzenia wymagane
byłyby dodatkowe badania.
65
66
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Rysunek 24. Porównanie skuteczności (wykładowców przypadających na studenta)
[osoby] do efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego procesu
dydaktyki) [jedn.]

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 25. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do oceny efektywności i jakości prowadzonego procesu dydaktyki

Legenda:
Linia ciągła – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Linia przerywana – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,05 (dwustronnie)
Źródło: Opracowanie własne
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Pomiar efektywność i jakość procesu badań
Przeprowadzone badanie efektywności kosztowej (OE)68 dla badanej grupy uczelni dla realizacji procesu badań wykazały, że najwyższą efektywnością
kosztową charakteryzuje się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wyniki przeprowadzonej analizy uwzględniającej stałe efekty skali (efektywność
CCR) oraz zmienne efekty skali (efektywność BCC) wskazują, że efektywne
są również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa oraz Politechnika Wrocławska. Powyższe wyniki, w przypadku uczelni ekonomicznych, mogą wynikać
z profilu ich działalności. Co do zasady powyżej wspomniana grupa uczelni
skupia się głównie na prowadzeniu działalności dydaktycznej. Ograniczony
zakres badań powinien umożliwiać lepszą kontrolę kosztów realizacji badań.
W przypadku sytuacji ograniczenia analizy tylko do zmiennych efektów skali,
dodatkowo najbardziej efektywne (efektywność równa jedności) są dwa największe uniwersytety: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński
oraz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika. Ostatni wniosek może potwierdzać,
że wielkość uczelni umożliwia osiągnięcie efektów skali w prowadzeniu badań
(m.in. łatwiejszy dostęp do infrastruktury, większa siła przetargowa przy prowadzeniu zakupów). Analiza czystej efektywności technicznej prowadzi do
analogicznych wniosków jak w przypadku analizy grupy badanych uczelni
z punktu widzenia uzyskiwanego poziomu efektywności ze zmiennymi efektami skali (efektywność BCC). Uwagi wart jest fakt, że przeprowadzone analizy
korelacji nie wykazały istotnej statystycznie korelacji pomiędzy efektywnością
badań a kosztami badań.

Badanej w kontekście relacji jak zachodzi pomiędzy nakładami: kosztami działalności badawczej a wynikami: liczbą realizowanych projektów badawczych, publikacji oraz zorganizowanych w roku 2015 konferencji naukowych.
68
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Tabela 5. Wartości miar efektywności cząstkowych dla realizacji procesu badań (odniesienie do całkowitych kosztów badań)
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Przeprowadzona analiza efektywności w ramach prowadzonego procesu badań przy założeniu jednego nakładu (kosztów prowadzonej działalności
badawczej) oraz jednego wyniku (produktu w postaci liczby realizowanych
w roku 2015 projektów badawczych) potwierdziła najwyższą efektywność, zarówno przy uwzględnieniu zmiennych jak i stałych efektów skali, Politechniki
Wrocławskiej. Najwyższą efektywność przy założeniu zmiennych efektów skali wykazały jeszcze dwie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczelnie, które znalazły się
na Rysunku 26 poniżej krzywej „Efektywność B-CCR” chcąc zwiększyć swoją
efektywność w rozważanym zakresie powinny ograniczyć koszty działalności badawczej i/lub jednocześnie zwiększyć liczbę realizowanych projektów.
Ułomnością powyższej analizy jest fakt, że w jej świetle lepiej może być oceniona uczelnia posiadająca relatywnie dużo projektów o niskiej wartości niż
uczelnia, która posiada relatywnie mniej projektów, jednak są one o wysokiej
wartości. Jest to jedna z ułomności, która była widoczna w algorytmie69 podziału dotacji pomiędzy uczelnie, zgodnie z którym przy ocenie uczelni brana pod uwagę była liczba realizowanych projektów badawczych, pomijalna
była natomiast ich wartość. Jak widać na Rysunku 26 wykresie Uniwersytety
Warszawski i Jagielloński, które przy analizie efektywności zostały ocenione
pozytywnie, w przypadku porównania kosztów działalności badawczej do
liczby realizowanych projektów wypadają już gorzej od innych uczelni. Taka
zmiana oceny może wynikać z jednej strony z faktu, że oba uniwersytety są
dużymi uczelniami, a zatem realizującymi projekty o relatywnie dużej wartości z drugiej strony faktu, że jako uniwersytety nie kładą one nacisku tylko na
prowadzenie badań ale także na publikacje naukowe i organizacje konferencji
naukowych. Przeprowadzone analizy wykazały ujemną, istotną statystycznie
(na poziomie 0,05, dwustronnie), średnią korelację pomiędzy efektywnością
badań a liczbą realizowanych projektów (wynoszącą -0,369). Może wynikać
to z faktu, że realizacja niektórych projektów badawczych wymaga zaangażowania zasobów niewspółmiernych do charakteru samego projektu. Ponadto
stwierdzona (istotna statystycznie na poziomie 0,01), silna korelacja pomiędzy
kosztami osobowymi działalności dydaktycznej (0,670) oraz kosztami działalności bez kosztów osobowych (0,702) a liczbą realizowanych projektów może
świadczyć, że w przypadku realizacji przez uczelnie projektów badawczych

69

Obowiązującym w roku 2015
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zachodzi pewna substytucja pomiędzy prowadzona działalnością dydaktyczna
a badawczą70.
Rysunek 26. Efektywność w przypadku jednego nakładu (koszty badań) [PLN] oraz
jednego wyniku (liczba realizowanych w roku 2015 projektów) [szt.]

Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzona analiza efektywności w ramach prowadzonego procesu badań przy założeniu jednego nakładu (kosztów prowadzonej działalności
badawczej) oraz jednego wyniku (liczby publikacji) wykazała, że najwyższą
efektywność (zarówno przy założeniu zmiennych jak również stałych efektów skali) wykazywała Szkoła Główna Handlowa. Najwyższą efektywnością
przy założeniu zmiennych efektów skali stwierdzono w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczelnie znajdujące się poniżej
krzywej „Efektywność B-CCR” celem zwiększenia swojej efektywności powinny ograniczyć koszty działalności badawczej i/lub jednocześnie zwiększyć
liczbę publikacji. W badanej grupie ponownie wyraźnie wyróżniły się dwa
Wykładowca w ramach działalności dydaktycznej angażuje się w prowadzenie projektów,
uzasadniając takie działanie podnoszeniem swoich kompetencji niezbędnych do prowadzenia
działalności dydaktycznej.
70
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uniwersytety71, które ze względu rozmiar swojej działalności mają wyższe koszty
działalności badawczej od pozostałych, jednak związana jest z nimi wyższa niż
w przypadku innych uczelni liczba publikacji. Należy zauważyć, że co prawda
Uniwersytet Jagielloński cechuje wyższa efektywność niż Uniwersytet Warszawski, jednak obie uczelnie są „blisko siebie”. Pozostałe uczelnie cechują
relatywnie niskie koszty działalności badawczej. Można jednak podzielić je na
dwie grupy: uczelnie z relatywnie wysoką liczbą publikacji oraz uczelnie z relatywnie niską liczbą publikacji. Należy zauważyć, że do pierwszej grupy zaliczyć
można uczelnie uniwersyteckie, natomiast do drugiej uczelnie techniczne oraz
ekonomiczne. W przypadku publikacji, podobnie jak liczby realizowanych
projektów, zachodzi istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie),
silna korelacja (0,711) z kosztami działalności badawczej. Może prowadzić to
wniosku, że w przypadku polskich, publicznych uczelni wyższych tworzenie
publikacji jest procesem kosztochłonnym.
Rysunek 27. Efektywność w przypadku jednego nakładu (koszty badań) [PLN] oraz
jednego wyniku (liczba publikacji) [szt.]

Źródło: Opracowanie własne

71

Warszawski oraz Jagielloński
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Przeprowadzona analiza efektywności w ramach prowadzonego procesu badań przy założeniu jednego nakładu (kosztów prowadzonej działalności
badawczej) oraz jednego wyniku (liczby konferencji) wykazała, że najwyższą
efektywność (zarówno przy założeniu zmiennych jak również stałych efektów
skali), podobnie jak miało to miejsce w przypadku liczby publikacji, wykazywała Szkoła Główna Handlowa. Najwyższą efektywnością przy założeniu
zmiennych efektów skali stwierdzono, podobnie jak w przypadku liczby
publikacji, wykazał Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ponadto najwyższą, w badanej próbie uczelnie, wykazały się Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie. Uczelnie znajdujące się poniżej krzywej „Efektywność B-CCR”
celem zwiększenia swojej efektywności powinny ograniczyć koszty działalności
badawczej i/lub jednocześnie zwiększyć liczbę orgaznizowanych konferencji.
W badanej grupie ponownie wyraźnie wyróżniły się dwa uniwersytety72, które
ze względu rozmiar swojej działalności mają wyższe koszty działalności badawczej od pozostałych, jednak związana jest z nimi wyższa niż w przypadku
innych uczelni liczba publikacji. Należy zauważyć, że co prawda Uniwersytet
Jagielloński cechuje wyższa efektywność niż Uniwersytet Warszawski, jednak
obie uczelnie są „blisko siebie”. Pozostałe uczelnie cechują relatywnie niskie
koszty działalności badawczej. W przypadku konferencji, podobnie jak liczby
realizowanych projektów, zachodzi istotna statystycznie (na poziomie 0,01,
dwustronnie) średnia korelacja (na poziomie 0,477) z kosztami działalności
badawczej. Może prowadzić to do wniosku, że w przypadku polskich, publicznych uczelni wyższych organizacja konferencji naukowych (podobnie jak
realizacja projektów badawczych jak również publikowanie) w sposób zauważalny wpływa na koszty prowadzonego procesu badań. Zauważyć jednak trzeba, że liczba konferencji w najmniejszym stopniu (w stosunku do projektów
badawczych jak również publikacji) wpływa na poziom ponoszonych kosztów
badań.
Zestawienie powyższych wyników w zakresie efektywności ze skutecznością uczelni w zakresie realizacji procesu badań (mierzoną jako stosunek
nakładu – kosztów badań do efektów – liczby uzyskanych patentów) potwierdzają pozytywną ocenę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zarówno
z punktu widzenia efektywności jak również skuteczności (zgodnie z zadanym
warunkiem). Uczelnią, która cechuje się z jednej strony najwyższym poziomem efektywności, z drugiej strony niskim poziomem skuteczności (wysokim
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kosztem uzyskania patentu) jest Uniwersytet Jagielloński. Pozostałe uczelnie
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to uczelnie cechujące się relatywnie niskim poziomem efektywności i jednocześnie relatywnie wysokim
poziomem skuteczności. Do tej grupy zaliczyć można głównie uczelnie techniczne oraz jedną rolniczą. Oznacza to, że uczelnie zaliczone do powyższej
grupy z jednej strony, co prawda, cechują się relatywnie niskim poziomem
efektywności, jednak koszt uzyskanego przez nie, w roku 2015, patentu jest
niski (biorąc pod uwagę koszty badań poniesione w roku 2015). Do drugiej
grupy zaliczono uczelnie, które cechują się relatywnie wysokim poziomem
efektywności i jednocześnie relatywnie wysokim poziomem skuteczności. Interesującym może być fakt, że przeprowadzone analizy korelacji nie wykazały
istotnej statystycznie korelacji pomiędzy kosztami badań przypadających na
patent a efektywnością badań.
Rysunek 28. Efektywność w przypadku jednego nakładu (koszty badań) [PLN] oraz
jednego wyniku (liczba konferencji) [szt.]

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 29. Porównanie odchylenia kosztów badań przypadających na patent od
wartość najwyższej* [PLN] i efektywności czystej technicznej (oszacowanej dla realizowanego procesu badań) [jedn.]

*wartość wskaźnika liczona jest jako różnica wartości maksymalnego kosztu badań
w przeliczeniu na patent /który wykazał UJ – 17,29 mln PLN/patent/ a kosztem
badań w przeliczeniu na patent dla danej uczelni
Źródło: Opracowanie własne

Analizę powiązania pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do pomiaru
efektywności oraz jakości działalności badawczej zaprezentowano na Rysunku
30.
Wykonana analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do
oceny efektywności i jakości prowadzonego procesu badań wykazała, że występują liczne, istotne statystycznie, powiązania pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do pomiaru samej efektywności. Stwierdzono także korelacje
pomiędzy zmiennymi utożsamianymi za produkty prowadzonego procesu
badań: liczbą publikacji oraz liczbą konferencji a zmienną, która w pewnym
przybliżeniu, może być utożsamiana z miarą jakości realizowanego procesu badań: kosztami badań przypadającymi na uzyskany patent. Do pomiaru jakości wykorzystano miarę określającą poziom kosztów badań przypadających na
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uzyskany patent. Można zauważyć dodatnią korelację pomiędzy liczbą publikacji oraz organizowanych konferencji a kosztem przypadającym na uzyskany
patent. Może prowadzić to do wniosku, że wymogi podmiotów udzielających
finansowania na badania, w wyniku których uzyskiwany jest patent, dotyczące tzw. promocji wyników badań w formie publikacji oraz organizowanych
konferencji, powodują w zwiększenie kosztów samego patentu. Warty uwagi
jest fakt, że nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiędzy liczbą
realizowanych projektów badawczych a kosztami uzyskanych patentów. Istotna statystycznie, dodatnia korelacja wystąpiła pomiędzy liczbą realizowanych
projektów badawczych a liczbą publikacji oraz organizowanych konferencji
naukowych. Jest to zgodne z praktyką, zgodnie z którą w ramach każdego projektu badawczego powinny powstawać publikacje naukowe oraz w przypadku
większości projektów powinny być organizowane konferencje podsumowujące wyniki prowadzonych badań.

Rysunek 30. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do oceny efektywności i jakości prowadzonego procesu badań

Legenda:
Linia ciągła – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Linia przerywana – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,05 (dwustronnie)
Źródło: Opracowanie własne
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Pomiar skuteczności organizacyjnej procesów wspierających
Pomiar skuteczności organizacyjnej przeprowadzono w oparciu o dwie
grupy wskaźników. Z jednej strony analizowane były wskaźniki, które mogą
służyć do pomiaru płynności organizacji (wskaźnik płynności bieżącej liczony jako relacja pomiędzy wartością aktywów obrotowych a zobowiązań krótkoterminowych, rotacji zapasów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw
i usług) z drugiej strony tzw. wskaźniki pomiaru rentowności (ROE i ROA).
W ramach wskaźników płynności przyjęto wskaźnik płynności bieżącej oraz
wskaźnik zbliżony konstrukcją do wskaźnika mierzącego kapitał pracujący policzony jako różnica pomiędzy sumą wskaźników rotacji zapasów i należności
a wskaźnika rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług, dalej nazywanego
KON.
Porównanie wskaźnika płynności ze wskaźnikiem rentowności kapitału
własnego prowadzi do wniosku, że w badanej grupie brak jest uczelni, które jednocześnie charakteryzują się względnie wysokim poziomem płynności
i wskaźnika ROE. Wysoki wskaźnik ROE został stwierdzony w przypadku
Uniwersytetu Łódzkiego. Jednocześnie uczelnia wykazuje względnie niski poziom wskaźnika płynności, zbliżony do 1 (który oznacza, że należności są na
poziomie zbliżonym do wartości zobowiązań krótkoterminowych). Może wynikać to z faktu wprowadzenia rachunku kosztów na uczelni (który umożliwia
z jednej strony, dzięki dbaniu o koszty uzyskiwaniu wysokiej wartości wskaźnika ROE, a drugiej strony agresywne zarządzania kapitałem obrotowym).
Jednocześnie należy zauważyć, że pozostałe uczelnie charakteryzuje względnie
niski poziom wskaźnika ROE, który jednak może podzielić je na dwie grupy.
Do pierwszej grupy można zaliczyć uczelnie o względnie wysokim poziomie
wskaźnika płynności. W grupie tej są (m.in.) dwa największe uniwersytety
(Warszawski oraz Jagielloński) i uczelnie techniczne (Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika
Gdańska). W drugiej grupie są uczelnie, które wykazują względnie niski poziom płynności. Na szczególną uwagę zasługują Uniwersytetu Warmińsko-mazurski, Gdański oraz UMCS. Uczelnie te wykazują wartość wskaźnika
mniejszą od jedności. Oznacza to, że wartość ich aktywów obrotowych jest na
poziomie niższym niż zobowiązań krótkoterminowych. Szczegóły zaprezentowano na Rysunku 31.
Porównanie wartości wskaźnika ROE i policzonego na potrzeby pracy
wskaźnika KON wykazuje, podobnie jak wcześniej, wyróżniającą się pozycję Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza grupy pozostałych uczelni pozwala
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stwierdzić, że zdecydowana większość posiada rotację należności i zobowiązań
na poziomie zbliżonym do rotacji zobowiązań. Jedynie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Gdańska
wykazały rotacje zapasów i należności na poziomie wyższym niż rotacja zobowiązań. W przypadku SGGW oraz Politechniki Gdańskiej wynikało to ze
względnie wysokiego poziomu rotacji zapasów, natomiast w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego z wysokiego poziomu rotacji należności. Oznacza to,
że wyżej wymienione uczelnie, na tle badanej grupy, wyróżnia duże zaangażowanie kapitału w majątek obrotowy. Jednocześnie sytuacje jednostek tych
można określić jako względnie bezpieczną w kontekście potrzeby „szybkiego”
regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Rysunek 31. Porównanie wskaźnika płynności bieżącej i wskaźnika rentowności kapitału wlanego (ROE)

Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzając analizę z uwzględnieniem wskaźnika rotacji aktywów
(ROA) ze wskaźnikiem płynności bieżącej można, ze względu na wysokość
wskaźnika ROA, wyróżnić oprócz Uniwersytetu Łódzkiego również Szkołę
Główną Handlową. Jednocześnie obie uczelnie cechują się zbliżoną wartością
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aktywów obrotowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych. Analizując całą grupę brak jest uczelni, która ma jednocześnie wysoki poziom wskaźnika płynności oraz ROA. Podobnie jak w przypadku analizy wskaźnika ROE,
pozostałe uczelnie, charakteryzujące się niskim poziomem wskaźnika ROA
można podzielić na dwie grupy: uczelnie o względnie niskim i wysokim poziomem płynności. Szczegóły są zaprezentowane na Rysunku 33.
Rysunek 32. Porównanie wskaźnika KON i ROE

Źródło: Opracowanie własne

Fakt wykazywania wysokiego poziomu wskaźnika ROE i ROA może
wynikać w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego z próby stosowania na nim
rachunku kosztów opartego na założeniach metody ABC73. Szkoła Główna
Handlowa zobowiązana jest zwracać uwagę na wskaźniki finansowe ze względu na „nienajlepszą” sytuacje finansową (którą wykazywała w roku 2015).
Analizę powiązania pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do pomiaru
skuteczności organizacyjnej zaprezentowano na Rysunku 35.
Porównanie wartości wskaźnika ROA oraz KON w badanej grupie
uczelni prowadzi do podobnych wniosków jak podawane przy analizie powyższych wykresów.
73

Czyli w dużym uproszczeniu rachunku kosztów realizowanych procesów.
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Rysunek 33. Porównanie wskaźnika płynności bieżącej i rentowności aktywów (ROA)

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 34. Porównanie wskaźnika KON i ROA

Źródło: Opracowanie własne
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Wykonana analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do
oceny skuteczności organizacyjnej wykazała, że występuje istotna statystycznie (na poziomie 0,05, dwustronnie), średnia (na poziomie 0,382) korelacja
pomiędzy rotacją należności i zobowiązań. Występuje również istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie) silna (na poziomie 0,915) korelacja pomiędzy rentownością kapitałów własnych oraz rentownością aktywów.
Korelację pomiędzy rotacją należności oraz zobowiązań można tłumaczyć
charakterem funkcjonowania publicznych uczelni wyższych. Ze względu na
konieczność utrzymania płynności uczelni wyższej, która jest podstawą możliwości jej funkcjonowania, musi ona zwracać uwagę aby środki uzyskiwane ze
spłaty należności mogły być zabezpieczeniem możliwości spłaty zobowiązań.
Silna korelacja pomiędzy rentownością kapitałów własnych oraz aktywów
wynika również z istoty funkcjonowania publicznej uczelni wyższej. Publiczna uczelnia wyższa powinna finansować swoją działalność głównie kapitałem
własnym. Z podstawowego równania bilansu wynika, że ponieważ aktywa
powinny być równe pasywom (źródłom finansowania), to jak w pasywach
główną pozycją jest kapitał własny, to powinny być one wartościowo zbliżone
do wartości aktywów. Powyższe tłumaczy występującą istotną statystycznie
korelację pomiędzy wskaźnikiem ROE i ROA.
Rysunek 35. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do skuteczności
organizacyjnej

Legenda:
Linia ciągła – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Linia przerywana – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,05 (dwustronnie)
Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że w badanej grupie uczelni wyższych najwyższą efektywnością w zakresie procesu dydaktyki i badań charakteryzuje się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wyniki uzyskane przez
uczelnie w badaniu mogą być szczególnie interesujące ze względu na to, że
jest to uczelnia, która w badanej grupie kształciła najmniejszą liczbę studentów. Dodatkowo należy zauważyć że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach charakteryzuje się najwyższą, w badanej grupie, skutecznością w zakresie
prowadzonego procesu dydaktyki oraz badań. W zakresie skuteczności organizacyjnej warto zauważyć, że najwyższy poziom wskaźnika ROE i ROA74
wykazał Uniwersytet Łódzki. Uczelnia jednocześnie wykazywała względnie
niski pozioma płynności bieżącej oraz wskaźnika KON.
Warto zauważyć, że uczelnie zajmujące w prowadzonych polskich rankingach uczelni wyższych (w tym ranking Perspektywy) najwyższe pozycje,
tj. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, charakteryzują się
tylko najwyższą efektywnością w zakresie prowadzonych procesów głównych
(zarówno dydaktyki jak i badań). Do grupy uczelni, które charakteryzują się
relatywnie wysokim poziomem efektywności zarówno w zakresie realizacji
procesu dydaktyki jak również badań można zaliczyć jeszcze uniwersytety
Łódzki, Gdański i im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytety Ekonomiczne: w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie a także politechnikę
wrocławską. Zatem w omawianej grupie znalazła się prawie połowa uczelni
z analizowanej grupy. Oznacza to, że w większości uczelni analiza efektywności nie pozwala na wyraźne rozróżnienie uczelni między sobą. Dodatkowym
czynnikiem, który należy analizować jest jakość. Analiza relacji występującej
pomiędzy efektywnością realizacji procesu dydaktyki oraz badań wykazała
istotną statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie), średnią korelacją (na
poziomi 0,434). Oznacza to, że wzrostowi efektywności dydaktyki towarzyszyć powinien wzrost efektywności realizacji procesu badań. Można również
zauważyć, że w badanej grupie nie występują uczelnie, które wykazując wysoki poziom efektywności realizacji projektu dydaktyki i jednocześnie niski poziom efektywności badań. W przypadku sytuacji wykazywania przez uczelnie
relatywnie wysokiego poziomu efektywności badań wystąpiły uczelnie, które
miały niski poziom efektywności realizacji procesu dydaktyki. W badanej grupie wystąpiło również pięć uczelni, które wykazały jednocześnie relatywnie
74
Przeprowadzona analizy wykazały wysoką, na poziomie 0,915, istotną statystycznie korelację
pomiędzy ROE a ROA.
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niski poziom efektywności dydaktyki i badań. Szczegóły zaprezentowano na
Rysunku 36.
W zakresie prowadzonego procesu dydaktyki najwyższą (równą 1) efektywnością, w badanej grupie uczelni, charakteryzowały się również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Może prowadzić to do spostrzeżenia, że w badanej grupie uczelni wyższych przesłanką do osiągania wysokiej efektywności
może być fakt posiadania statusu uniwersytetu (ogólnego) lub uniwersytetu
ekonomicznego.
Rysunek 36. Porównanie efektywności badań i efektywności dydaktyki

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo w zakresie prowadzenia procesu dydaktyki najwyższą skutecznością (wskaźniki na poziomie powyższej 50% w całej badanej grupie)
w „ujęciu wewnętrznym” (koszty działalności dydaktycznej do liczby absolwentów) charakteryzowały się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Poznańska, Uniwersytet
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Warmińsko Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechnika Śląska.
Po uwzględnieniu w ocenie łącznej oceny efektywności i jakości realizacji
procesu dydaktyki wyróżnić można trzy uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet
Łódzki. Powyższe wyniki pokazują, że uwzględnienie w badaniach uczelni
wyższych efektywności oraz jakości realizowanego przez nie procesu dydaktyki może prowadzić do zupełnie odmiennych wniosków niż te płynące
z publikowanych rankingów uczelni wyższych.
Do nieco odmiennych wniosków można dojść po analizie realizowanego
przez uczelnie procesu dydaktyki z punktu widzenia perspektywy zewnętrznej
utożsamianej z sytuacją absolwenta na rynku pracy. W przypadku brania pod
uwagę wynagrodzeń uzyskiwanych przez absolwentów (w pomiarach dotyczących dwóch okresów: okres pierwszego roku po uzyskaniu dyplomu i okres
do dnia badania losów absolwentów75) najwyższymi wskaźnikami jakości charakteryzowało się siedem uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo Hutnicza. Pozycja tych
uczelni może wynikać z powszechnego przekonania, że ich absolwenci posiadają najbardziej praktyczne, z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, kompetencje. W przypadku uwzględnienia w analizie czasu niezbędnego na uzyskanie pierwszej pracy (od momentu uzyskania statusu absolwenta), w przypadku
brania pod uwagę jakiejkolwiek umowy o prace wysoką jakość wykazywało
jedenaście uczelni, natomiast w przypadku uwzględnienia stosunku pracy wynikającego z podpisanej umowy o prace, wskaźnik powyżej 50% stwierdzono
w przypadku dwanaście uczelni. Pojawiająca się dysproporcja może wynikać
z faktu, że umowa o prace jest powszechnie uznawana za najbardziej „stabilny”
stosunek wykonywania pracy. W przypadku umowy o prace, w odróżnieniu
od umów cywilno-prawnych oraz własnej działalności gospodarczej występują
m.in. okresy wypowiedzenia, otrzymywanie wynagrodzenia w okresie choroby czy urlopu wypoczynkowego. Powoduje to, że absolwenci, co do zasady,
preferują prace w oparciu o stosunek umowy o prace.
Analizując proces dydaktyki z punktu widzenia efektywności jego realizacji oraz jakości w ujęciu zewnętrznym charakteryzującym sytuację

75
Na wynikach, którego bazowały badania przeprowadzone w niniejszej pracy. Datą przeprowadzenia badania losów absolwentów był 30.09.2016 r.

122

BADANIA WŁASNE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ I JAKOŚCI TECHNICZNEJ UCZELNI

absolwentów na rynku czasu przez pryzmat znalezienia pracy wyróżniają się
już tylko 4 uczelnie.
W zakresie prowadzonego procesu badań najwyższą (równą 1) efektywnością, w badanej grupie uczelni, charakteryzowało się dziewięć uczelni:
były to zaliczane do uniwersytetów (oprócz Uniwersytetu Warszawskiego
i Jagiellońskiego), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Warmińsko Mazurski; uniwersytetów ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Szkoła Główna Handlowa) oraz Politechnika Warszawska.
Analizując wyniki pomiaru jakości uczelni przy wykorzystaniu miar skuteczności, wysokim poziomem wskaźników skuteczności (powyżej 50%) charakteryzowało się piętnaście uczelni (wymienionych w tabeli „Podsumowanie
wyników w zakresie identyfikacji jednostek o najwyższym poziomie efektywności (równym 1)”).
Uwzględniając w analizie realizacji przez uczelnie procesu badań zarówno efektywności jak i jakości można zauważyć, że relatywnie najwyższy poziom efektywności i relatywnie wysoki poziom jakości osiąga pięć uniwersytetów (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz jedna uczelnia techniczna: Politechnika Poznańska. Może to implikować założenie, że na
wyżej wymienionych uczelniach łatwiej jest jednocześnie kontrolować efektywność i jakość realizacji procesu badań niż dydaktyki.
Podsumowaniem przeprowadzonych badań może być wniosek, że analizując funkcjonowanie uczelni pod kątem głównych procesów przez nie realizowanych należy brać pod uwagę zarówno efektywność jak również jakość.
Uzyskane wyniki umożliwiają identyfikację małych grup76 uczelni w przypadku których wraz z wykazywaniem relatywnie wysokiego poziomu jakości77
występuje także najwyższa efektywność78:
• dydaktyki w ujęciu wewnętrznym na 13 uczelni charakteryzujących
się relatywnie wysokim poziomem jakości jednocześnie 3 miały najwyższy poziom efektywności (23%);

76
77
78

Których liczebność jest na poziomie poniżej 40% całości próby badawczej.
Będącym na poziomie wyższym niż średnia wartość wskaźnika dla całej, badanej grupy.
Równa 1.
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1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
4. Uniwersytet Gdański
5. UMCS
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
7. Politechnika Poznańska
8. Uniwersytet Warmińsko Mazurski
9. Akademia Górniczo Hutnicza
10. Uniwersytet Śląski
11. Uniwersytet Wrocławski
12. SGGW
13. Politechnika Śląska
1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2. SGH
3. Politechnika Warszawska
4. Politechnika Poznańska
5. Politechnika Wrocławska
6. Politechnika Gdańska
14. Akademia Górniczo Hutnicza

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4. Uniwersytet Łódzki
5. Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
7. Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach

Dydaktyka (ujęcie zewnętrzne
– sukces absolwenta na rynku
pracy – średnie miesięczne
zarobki w pierwszym roku po
uzyskaniu dyplomu, do dnia
badania (30.09.2016)) [1/2]

Wysoka jakość
(wskaźnik na poziomie powyższej średniej
dla badanej grupy)

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4. Uniwersytet Łódzki
5. Uniwersytet
Ekonomiczny
w Krakowie
6. Uniwersytet
Ekonomiczny
w Katowicach

Najwyższa efektywność (w badanej grupie, wskaźnik na poziomie jedności)

Dydaktyka
(ujęcie
wewnętrzne – koszt działalności
dydaktycznej
na absolwenta)

Proces

1. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
2. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
3. Uniwersytet Łódzki

Najwyższa
efektywność
i wysoka jakość

Tabela 6. Podsumowanie wyników w zakresie identyfikacji jednostek o najwyższym poziomie efektywności (równym 1) oraz najwyższym poziomem
jakości (mierzonym miarami skuteczności)
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1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet
im. Mikołaja Kopernika
4. Uniwersytet Warmińsko Mazurski
5. Politechnika Wrocławska
6. Szkoła Główna Handlowa
7. Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu
8. Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
9. Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach

Badania

Źródło: Opracowanie własne

1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
4. Uniwersytet Łódzki
5. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
8. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Najwyższa efektywność (w badanej grupie, wskaźnik na poziomie jedności)

Dydaktyka (ujęcie zewnętrzne – sukces absolwenta na
rynku pracy – czas niezbędny
na uzyskanie pierwszej pracy
(jakakolwiek umowa(*)/umowa
o prace(**)) od czasu uzyskania
dyplomu) [2/2]

Proces

Najwyższa
efektywność
i wysoka jakość
1. Uniwersytet Warszawski(**)
2. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach(*)(**)
3. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie(*)(**)
4. Uniwersytet Łódzki(**)

1. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
2. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
3. Uniwersytet Warmińsko
Mazurski
4. Politechnika Wrocławska
5. Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika
5. Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Wysoka jakość
(wskaźnik na poziomie powyższej średniej
dla badanej grupy)
1. SGH(*)(**)
2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu(*)
(**)
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach(*)
(**)
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie(*)(**)
5. Uniwersytet Warszawski(*)(**)
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu(*)(**)
7. Uniwersytet Łódzki(**)
8. Uniwersytet Gdański(**)
9. Politechnika Gdańska(*)(**)
10. Politechnika Poznańska(*)(**)
11. Politechnika Śląska(*)(**)
12. Politechnika Warszawska(*)(**)
15. SGGW(*)
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
3. Uniwersytet Warmińsko Mazurski
4. Politechnika Wrocławska
5. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
8. Uniwersytet Śląski
9. UMCS
10. Politechnika Śląska
11. Politechnika Poznańska
12. Politechnika Warszawska
13. Akademia Górniczo Hutnicza
14. Politechnika Gdańska
16. SGGW

BADANIA WŁASNE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ I JAKOŚCI TECHNICZNEJ UCZELNI

125

ROZDZIAŁ 4

• dydaktyki w ujęciu zewnętrznym (średnie miesięczne wynagrodzenie
absolwenta) żadna uczelnia nie charakteryzowała się jednocześnie wysokim poziomem jakości i efektywności;
• dydaktyki w ujęciu zewnętrznym (czas niezbędny na znalezienie pracy) na 13 uczelni charakteryzujących się wysokim poziomem jakości jednocześnie 4 miały najwyższy poziom efektywności (31%);
• badań na 15 uczelni charakteryzujących się wysokim poziomem jakości jednocześnie 6 uczelni wykazywało relatywnie najwyższy poziom
efektywności (40%).
Ocena uczelni uzależniona jest od jej wielkości, lokalizacji w danym
ośrodku gospodarczym oraz profilu działalności. Występują sytuacje, że
jednostki ze względu na charakter prowadzonej działalności z definicji będą
uzyskiwały gorsze wskaźniki niż inne. Sytuacja taka miała miejsce m.in.
w przypadku uczelni technicznych i kosztów, które muszą ponieść w związku
z kształceniem studentów. Z punktu widzenia kosztów kształcenia w lepszej
sytuacji są np. uczelnie ekonomiczne, w przypadku których brak jest potrzeby
„intensywnego” kontaktu studentów z wykładowcami oraz prowadzenia zajęć
w tzw. laboratoriach.
Na zakończenie warto dokonać analizy korelacji pomiędzy zmiennymi
wykorzystanymi do pomiaru efektywności i jakości nie tylko w ramach poszczególnych procesów ale także pomiędzy procesami. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zaprezentowane na Rysunku 37.
Na Rysunku 37 można zaobserwować, że występują powiązania zmiennymi, które wykorzystano do pomiaru nie tylko podstawowych procesów realizowanych przez uczelnie (dydaktyka i badania) ale również z tzw. skutecznością organizacyjną. Koszty związane z realizacją działalności dydaktycznej
(zarówno osobowe jak również bezosobowe) wykazują średnią, ujemną (odpowiednio na poziomie -0,498 i -0,567), istotną statystycznie (na poziomie
0,01 dwustronnie) korelację z OEbadań, co oznacza, że im wyższy poziom
kosztów dydaktyki niższy poziom OEbadań. Oznacza to silny wpływ kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności dydaktycznej na
całkowitą efektywności badań. Wobec powyższego można domniemywać
silnego powiązania pomiędzy kosztami działalności dydaktycznej z kosztami
działalności badawczej. Pomiędzy wyżsej wymienionymi kategoriami kosztów stwierdzono dodatnią, istotną statystycznie korelację. Występuje ona
także w przypadku brania pod uwagę „produktów” działalności badawczej
tj. liczby realizowanych projektów badawczych, publikacji naukowych oraz
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BADANIA WŁASNE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ I JAKOŚCI TECHNICZNEJ UCZELNI

organizowanych konferencji naukowych. Powyższe może prowadzić do dodatkowego wniosku, że wraz ze zwiększeniem zakresu działalności dydaktycznej
uczelni wzrasta wielkość (skala) działalności badawczej. Co więcej zaangażowane
w działalności uczelni zasoby, w tym głównie wykładowcy, świadczą nie tylko
usługi dydaktyczne ale również badań. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w opisanym we wcześniejszej części się pracy mechanizmem rozliczania tzw.
pensum dydaktycznego wykładowców opartym o podział na dydaktykę, naukę i organizację. Z powyżej związanymi zależnościami są związane korelacje,
jakie zostały zaobserwowane dla liczby kształconych studentów, czyli przyjętym przybliżeniem skali działalności uczelni. Dodatkowo należy zauważyć, że
zmienna, która była wykorzystana do pomiaru efektywności dydaktyki, liczba
studentów, jest skorelowana ze zmienną wykorzystaną do pomiaru jakości
badań, koszty badań przypadające na patent. Oznacza to, że im więcej studentów jest kształconych na uczelni tym wyższy jest koszt uzyskanego patentu.
Obserwacja ta, w połączeniu z wcześniejszymi wnioskami może oznaczać, że
liczba patentów jest niezależna od liczby kształconych studentów, natomiast
ponieważ liczba studentów dodatnio wpływa na koszty prowadzonej działalności badawczej, przez relację przechodniości może jej wzrost przyczyniać
się do wzrostu kosztu patentu. Do ciekawych wniosków może prowadzić
analiza korelacji zmiennych wykorzystanych do pomiaru efektywności i jakości procesów dydaktyki i badań ze zmiennymi, za pomocą których charakteryzowano skuteczność organizacyjną. Istotna statystycznie (na poziomie
0,01 dwustronnie), średnia (na poziomie 0,434) korelacja została zanotowana pomiędzy liczbą kształconych studentów a rotacją zobowiązań. Powyższa
obserwacja w połączeniu z istotną statystycznie (na poziomie 0,05, dwustronnie ), średnią (na poziomie 0,373) korelacją pomiędzy kosztami osobowymi działalności dydaktycznej a rotacją zobowiązań może prowadzić do
wniosku, że uczelnie zwiększając liczbę kształconych studentów zwiększają
koszty osobowe, które nie są w pełni na bieżąco opłacane79. Istotną statycznie (na poziomie 0,05, dwustronnie), średnią (na poziomie 0,321) korelację
zaobserwowano pomiędzy kosztami badań a rotacją zobowiązań, co można
tłumaczyć, że wzrost kosztów działalności badawczej związany jest z zaciąganiem kolejnych zobowiązań, których terminy płatności są stopniowo wydłużane80). Występują także korelacje pomiędzy tzw. bezosobowymi kosztami
Występuje różnica pomiędzy czasem naliczenia kosztów a płatnością z niego wynikającą.
W tym przypadku może występować efekt wzmocnienia siły przetargowej, im większa wartości rozrachunków z danym kontrahentem, tym potencjalnie wzrasta przywiązanie i zaufanie,
które umożliwia negocjowanie dłuższych terminów płatności.
79

80
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działalności dydaktycznej oraz liczbą kształconych studentów a rotacją należności. Może świadczyć to o wzroście udziału w należnościach uczelni należności
z innych tytułów niż opłaty od studentów niestacjonarnych. Zaobserwowano także korelację pomiędzy kosztami działalności badawczej oraz liczbą realizowanych projektów a rotacją należności. Co oznacza, że wzrost kosztów
działalności badawczej oraz liczby realizowanych projektów przyczynia się do
wydłużenia czasu oczekiwania przez uczelnie na płatności. W przypadku kosztów działalności badawczej może oznaczać to, że uczelnia musi dłużej czekać
na wpływy pokrywające wydatki związane z realizowaną działalnością badawczą. Do podobnego wniosku można dojść w przypadku liczby realizowanych
projektów badawczych.
Rysunek 37. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi do oceny efektywności i jakości wybranej grupy uczelni wyższych

Legenda:
Linia ciągła – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Linia przerywana – korelacja istotna statystycznie na poziomie 0,05 (dwustronnie)
Źródło: Opracowanie własne
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Zakończenie
(wnioski), rekomendacje

Zakończenie (wnioski)
W przedstawionej pracy dokonano analizy efektywności ekonomicznej
przy wykorzystaniu metody DEA.
Problematyka funkcjonowania uczelni wyższej nabiera szczególnego
znaczenia w kontekście jednego z priorytetów realizowanej81 strategii Europa
2020: („rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”). Uczelnie powinny sprostać nowym wymaganiom społecznym, zwłaszcza
w obszarze jakości. Dla pełnienia roli zarządczej przez kierownictwo uczelni i sprostania presji pracodawców kluczowe jest zwracanie uwagi na takie
czynniki jak: dostosowanie treści nauczania i przewidywanych efektów edukacyjnych do potrzeb gospodarki, pojawiające się niejednorodne perspektywy
demograficzne, szczególnie w kontekście przyrostu naturalnego oraz struktury wiekowej ludności oraz konieczności uwzględniania rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania jednostki.
Powyższe dylematy stwarzają konieczność wprowadzenia stałego monitorowania efektywności oraz rzadko wspominanej jakości (jak np. osiąganie przez
studentów sukcesu na rynku pracy82, możliwości kontaktu bezpośredniego
studenta z wykładowcą czy możliwość skomercjalizowania wyników badań,
którą można przybliżać liczbą zdobytych patentów) uczelni wyższej.
Osiągnięto stawiany przed pracą cel badawczy, określono jaka relacja zachodzi pomiędzy efektywnością i jakością w przypadku państwowych

W roku 2015 dla którego przeprowadzone zostało badanie.
Utożsamianego głównie z szybkością znalezienia pracy oraz poziomem osiąganych
wynagrodzeń.
81
82
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wyższych uczelni w obszarze realizowanych procesów głównych (dydaktyki
i badań). W zakresie procesów wspierających (administracji ogólnouczelnianej, w skład których wchodzą takie procesy jak m.in. księgowość, IT, kadry)
oceniona została skuteczność organizacyjna.
Przy przeprowadzaniu pomiaru efektywności uczelni wyższej zastosowana została metoda pomiaru nieparametrycznego – DEA. Wśród głównych
przesłanek wyboru tej metody, jest fakt, że przy zastosowaniu narzędzia nie
jest wymagana znajomość zależności funkcyjnej, jaka zachodzi pomiędzy
uwzględnianymi w badaniu zmiennymi. Wymagane jest tylko określenie
nakładów i efektów, które niekoniecznie muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Wyniki uzyskane w badaniu z wykorzystaniem metody
DEA umożliwiają określenie sytuacji uczelni na okres objęty badaniem tj.
(rok 2015).
Badanie przeprowadzono na próbie 22 publicznych uczelni wyższych.
Przy wyborze próby badawczej brano pod uwagę: wielkość uczelni (na którą
znaczący wpływ ma liczba kształconych studentów), zróżnicowanie uczelni ze
względu na profile funkcjonowania (w próbie badawczej umieszczono uczelnie zaliczane do głównych grup uczelni wyróżnianych w statystyce publicznej,
uczelnie: uniwersyteckie, ekonomiczne, techniczne), wielkość regionu (określana z punktu widzenia rozwoju gospodarczego), stosowanie przez uczelnię
zintegrowanego systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Przy doborze
próby badawczej szczególnie istotne były dwa pierwsze kryteria. Do próby
badawczej zostały włączone uczelnie, które w roku 2015 kształciły największą
liczbę studentów w głównych profilach funkcjonowania: 11 uczelni uniwersyteckich, 5 uniwersytetów ekonomicznych i 6 uniwersytetów technicznych.
Praca składa się z 5 rozdziałów. W rozdziale 1 zostały przedstawione
pojęcia oraz podstawy badań nad efektywnością i jakością. W kolejnym rozdziale opisane zostało narzędzie badawcze (metoda), jakie może być zastosowane do badania efektywności funkcjonowania uczelni wyższej, metoda DEA.
Przedstawione zostały również teoretyczne podstawy wykorzystania proponowanego narzędzia. Następnie przeprowadzono analizę badań empirycznych
z wykorzystaniem metody DEA. W rozdziale 3 umieszczono charakterystykę
funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. W ostatnich dwóch
rozdziałach (4, 5) zostały zaprezentowane przeprowadzone badania efektywności i jakości wybranej grupy uczelni wyższych przy wykorzystaniu rekomendowanej metodyki oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.
W niniejszej pracy za podstawę określenia efektywności i jakości przyjęto definicje oraz metodyki ich pomiaru, które szczegółowo zostały opisane
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w rozdziale 1. Powyższe stwierdzenie potwierdziło stosowalność prezentowanych w rozdziale 1 treści. W analizowanym przypadku można stwierdzić, że
praktyka jest zgodna z teorią.
Dokonany pomiar efektywności i jakości uczelni wyższych umożliwił
weryfikacje hipotezy badawczej stawianej w pracy o odwrotnie proporcjonalnej zależności pomiędzy efektywnością a jakością uczelni. W większości
analizowanych uczelni (77%) w przypadku stwierdzenia najwyższego83, w badanej próbie, poziomu efektywności wykazywały one względnie niski poziom
jakości84. Powyższy wynik świadczy, że w przypadku większości badanych
uczelni wyższych nie ma podstaw do odrzucenia stawianej w pracy hipotezy
badawczej.
W pracy stwierdzono, że w badanej próbie uczelni występują powiązania
pomiędzy zmiennymi nie tylko w ramach samej efektywności, jakości oraz
skuteczności organizacyjnej ale również pomiędzy zamiennymi wpływającymi na efektywność, jakość oraz skuteczność organizacyjną. Warto zauważyć,
że występuje istotna statystycznie (na poziomie 0,01, dwustronnie), średnia
(na poziomie 0,434) korelacja pomiędzy efektywnością dydaktyki oraz badań.
Poza oczywistymi korelacjami, takimi jak silna korelacja kosztów osobowych
związanych z dydaktyką a liczbą wykładowców przypadających na studenta
(na poziomie 0,636) czy kosztami badań a liczbą realizowanych projektów
(na poziomie 0,702) oraz liczbą publikacji (na poziomie 0,711) stwierdzono
również powiązania pomiędzy czynnikami odpowiedzialnymi za dydaktykę
i badania takie jak (m.in.) dodatnia, istotna statystycznie, silna korelacja pomiędzy kosztami osobowymi działalności dydaktycznej a liczbą realizowanych
projektów (na poziomie 0,670) oraz publikacji (na poziomie 0,732). Powyżej
przywołane przykłady wyników obrazują, że w przypadku publicznych uczelni wyższych występuje przenikanie realizowanych procesów dydaktyki oraz
badań, z oznakami swojego rodzaju substytucji efektywności oraz jakości pomiędzy nimi.
Możliwość pomiaru efektywności i jakości funkcjonowania uczelni wyższej może być pomocna z punktu widzenia kierowania uczelnią85, ponieważ
„jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać” (Kaplan, Norton,
2001). Ocena funkcjonowania uczelni wyższej nie może być ograniczona tylko do badania efektywności jej działalności ale również powinna uwzględniać jakość generowaną przez uczelnie ocenianą przez pryzmat jej atrybutu
83
84
85

Równego 1
Obliczony wskaźnik jakości na poziomie niższym niż średni dla badanej próby.
W tym analizy i oceny funkcjonowania.
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– skuteczności. Posiadając określoną efektywność i jakość możliwe jest określenie obszarów, w których jednostka wypada pozytywnie na tle innych uczelni.
Dzięki doborze do próby badawczej uczelni realizujących różne tzw. modele biznesowe86 możliwe było zidentyfikowanie ich wpływu na pozycjonowanie uczelni biorąc pod uwagę osiągany poziom efektywności i jakości. Można zauważyć, że w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej najwyższą
(równą jeden) efektywnością (w badanej próbie) charakteryzują się największe uniwersytety87 oraz niektóre uczelnie ekonomiczne88. Uczelnie (szkoły)
techniczne, zapewne ze względu na specyfikę funkcjonowania, nie osiągają
najwyższego poziomu efektywności w badanej próbie w zakresie dydaktyki
oraz w zakresie badań efektywność na poziomie jedności osiąga tylko jedna
uczelnia zaliczana od uczelni technicznych – Politechnika Wrocławska. W
zakresie jakości można odnaleźć analogiczne zależności jak w przypadku efektywności89. Prowadzi to do wniosku, że ocena uczelni wyższych nie powinna
być dokonywana tylko przez pryzmat ich efektywności i jakości ale również
realizowanego tzw. modelu biznesowego.
Kryteria ekonomiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w ocenie efektywności funkcjonowania uczelni. Sama efektywność nie powinna stanowić
autonomicznego kryterium oceny funkcjonowania uczelni i podstawy w podejmowaniu decyzji menedżerskiej. Uczelnia bowiem – co należy też wyraźnie podkreślić – pełni służebną rolę wobec społeczeństwa, uwidaczniającą się
w misjach, które są zapisane w dokumentach strategicznych uczelni. Przeprowadzone analizy umożliwiają udzielenie odpowiedzi na (cztery) pytania
stawiane w niniejszej pracy90.
W pracy udzielono odpowiedzi na pytanie „jak należy definiować i mierzyć jakość w przypadku uczelni wyższej?”. Stwierdzono, że jakość uczelni
wyższej należy definiować i mierzyć w kontekście skuteczności realizacji przez
W skład próby badawczej weszły uczelnie uniwersyteckie, szkoły techniczne oraz ekonomiczne.
Przede wszystkim Uniwersytet Warszawski oraz Jagielloński.
88
W ramach działalności dydaktycznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Katowicach, natomiast w ramach działalności badawczej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu oraz SGH.
89
Występuje różny „ranking” uczelni ze względu na „model” biznesowy oraz analizowany czynnik przyjęty do pomiaru jakości
90
W pracy postawiono szereg szczegółowych pytań badawczych: jak należy definiować i mierzyć jakość w przypadku uczelni wyższej; jakie występują relacje między pojęciami efektywności
i jakości oraz w jakiej mierze pojęcia efektywności i jakości mogą być wykorzystane do analizy
i oceny funkcjonowania publicznej uczelni wyższej; jak należy interpretować uzyskane wyniki
i jak zmienia się ich interpretacja w kontekście łącznej analizy wskaźników charakteryzujących jakość i efektywność. Dodatkowo udzielono odpowiedzi na pytanie w jakiej mierze metoda DEA może być zastosowana i jest przydatna w pomiarze efektywności kosztowej uczelni
wyższej.
86
87

132

ZAKOŃCZENIE

nią jej podstawowych celów wynikających ze służebnej roli wobec społeczeństwa. W związku z powyższym można wyróżnić tzw. jakość wewnętrzną
i zewnętrzną. Szereg wymiarów jakościowych stanowi kryterium skuteczności
funkcjonowania uczelni (osiągania zamierzonych celów) w środowisku publicznym i staje się obok kryteriów ekonomicznych fundamentem oceny jej
działalności. W ramach działalności dydaktycznej pomiaru jakości w ujęciu
wewnętrznym dokonano przy wykorzystaniu miary „koszt działalności dydaktycznej na absolwenta”91 natomiast zewnętrznym „sukces absolwenta na rynku pracy”92. W ramach badań, ze względu na specyfikę funkcjonowania nie
dokonywano podziału na podział na efektywność zewnętrzną i wewnętrzną93.
Przeprowadzone analizy umożliwiły także udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie badawcze „jakie występują relacje między pojęciami efektywności
i jakości oraz w jakiej mierze pojęcia efektywności i jakości mogą być wykorzystane do analizy i oceny funkcjonowania publicznej uczelni wyższej?”. Dla
uczelni wyższej wykazano, że ważne jest uzyskanie jakości. Jest ono jednak
możliwe tylko przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu efektywności (rozumianego jako „zabezpieczenie” wystarczającego poziomu zasobów, głównie
finansowych, celem możliwości kontynuowania prowadzonej działalności).
Wynika to, ze specyfiki funkcjonowania publicznej uczelni wyższej, która pełni niejako funkcje służebną wobec społeczeństwa, i której działalność nie jest
nastawiona na zysk. Uczelnia zatem nie powinna dążyć do maksymalizacji zysku. Niemniej jednak powinna ona zwracać uwagę aby prowadzić działalność
przy racjonalnym gospodarowaniu posiadanymi, ograniczonymi zasobami, co
przekłada się na konieczność kontroli kosztów. Kierownictwo uczelni może
wykorzystać wyniki badań jako swojego rodzaju porównanie się z innymi, lepiej ocenianymi jednostkami (charakteryzujących się wyższą efektywności i/
lub jakością.). Na podstawie wniosków wypływających z badań uczelni można
podjąć decyzje, w których obszarach powinna się ona rozwijać, jakie elementy
funkcjonowania należy poprawić lub z których realizacji powinna zrezygnować (np. poprzez zwrócenie uwagi na realizację procesu dydaktyki przywiązując nieco mniejszą uwagę do realizacji procesu badań). Wyniki pomiaru
funkcjonowania uczelni mogą stanowić znaczący instrument dla organu nadzorującego ich działalność (ministerstwa odpowiedzialnego merytorycznie za
91
Wśród uczelni o względnie wysokim poziomie wskaźników większość stanowiły uniwersytety
ekonomiczne.
92
Wśród uczelni o względnie wysokim poziomie wskaźników większość stanowiły uczelnie
(szkoły) techniczne.
93
Wśród uczelni o względnie wysokim poziomie wskaźników większość stanowiły uczelnie
uniwersyteckie (uniwersytety).
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szkolnictwo wyższe) do konstruowania polityki dla segmentu uczelni wyższych. Uwzględnienie przy pomiarze uczelni wyższych zarówno efektywności
jak i jakości jest szczególnie ważne w kontekście tzw. efektywności alokacyjnej,
rozumianej jako „zdolności do reagowania na możliwości, jakich dostarcza
wzrost” (Schultz, 2014). Oznacza to, że inwestycja w wykształcenie kapitału
ludzkiego może zwrócić się w postaci jego większej elastyczności na dostosowanie się do zmian wynikających z rozwoju gospodarczego (jak np. wprowadzenie nowych technologii). Wobec powyższego w funkcjonowaniu uczelni
nie tylko ważna jest kwestia efektywności ale również jakości (zarówno technicznej jak i nietechnicznej).
Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwa jest także odpowiedź na
trzecie pytanie badawcze „jak należy interpretować uzyskane wyniki i jak
zmienia się ich interpretacja w kontekście łącznej analizy wskaźników charakteryzujących jakość i efektywność?”. Wyniki badania efektywności i jakości należy interpretować łącznie. Wykazano, że ocena uczelni może znacząco
różnić się, w zależności od badania efektywności oraz jakości oddzielnie lub
łącznie. Kluczowe jest aby oceniać wyniki pomiaru w kontekście procesów
realizowanych przez uczelnie wyższe94. Dopiero analiza wyników w oparciu
o dwa powyższe kryteria umożliwią uzyskanie kompleksowej oceny funkcjonowania uczelni. Wyniki pomiaru funkcjonowania uczelni wyższych, uzyskanych zgodnie z metodyką zaproponowaną w pracy, mogą zostać wykorzystane w procesie doskonalenia funkcjonowania uczelni zgodnie z ich misją
i oczekiwaniami interesariuszy (m.in. studentów, pracowników). W zakresie
działalności dydaktycznej, w badanej próbie, przy analizie jakości w ujęciu
wewnętrznym najwyższy poziom efektywności oraz względnie wysoki poziom jakości wykazały trzy uczelnie95. Przy przyjęciu najwyższego poziomu
efektywności realizacji procesu dydaktyki oraz wysokiego poziomu jakości
zewnętrznej, postrzeganej przez pryzmat szybkości znalezienia pracy przez
studenta po studiach, cztery uczelnie spełniły oba kryteria96. Najwięcej (cześć
uczelni) wykazywało jednocześnie najwyższy poziom efektywności oraz wysoki poziom jakości w przypadku realizacji procesu badań97. Z powyższego

Dwóch podstawowych: dydaktyki i badań.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Łódzki.
96
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Łódzki.
97
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
94
95
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wynika, że pomiar tylko efektywności nie zawsze jest wystarczający do prawidłowej oceny uczelni wyższej.
Udzielono także odpowiedzi na czwarte pytanie badawcze: „w jakiej mierze metoda DEA może być zastosowana i jest przydatna w pomiarze efektywności kosztowej uczelni wyższej?”. Metoda DEA może być zastosowana i jest
przydatna w pomiarze efektywności uczelnie wyższych, co zostało wykazane
w przeglądzie literatury oraz potwierdzone w trakcie przeprowadzonych badań. Przydatność metody wynika ze specyfiki czynników, które brane są pod
uwagę podczas dokonywania takiego pomiaru uczelni wyższych. Część z czynników określona jest w wartościach niepieniężnych98. Ponadto przy jej wykorzystaniu nie jest konieczna znajomość mechanizmu transmisji nakładu do
produktu99. Metoda ta pozwala na dokonanie oceny efektywności procesów
realizowanych przez uczelnie. Stosując metodę badana jest relacja100 jaka zachodzi pomiędzy nakładami101 a generowanymi produktami102. Uzasadnienie
jej stosowania znajduje odzwierciedlone w literaturze przedmiotu103.
Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zaprezentowane na Rysunku 38.
Na podstawie powyższego rysunku widać, że występuje duża liczba powiązań pomiędzy efektywnością i jakością. Wśród zaobserwowanych korelacji
można spostrzec, zgodne z przewidywaniami, że wraz ze wzrostem kosztów
działalności dydaktycznej oraz liczby studentów wzrastają koszty działalności
dydaktycznej na absolwenta czy wraz z liczbą publikacji naukowych oraz organizowanych konferencji naukowych wzrastają koszty działalności dydaktycznej przypadające na patent. Można także zaobserwować odwrotnie proporcjonalną, a zatem zgodną z postawioną w pracy hipotezą badawczą, zależność
pomiędzy kosztami działalności dydaktycznej, liczbą studentów oraz kosztami
działalności badawczej i liczbą realizowanych projektów badawczych, publikacji naukowych oraz organizowanych konferencji naukowych a średnim czasem (liczonym w miesiącach) od uzyskania dyplomu do znalezienia pracy z tytułu jakiegokolwiek stosunku pracy przez absolwenta. Oznacza to odwrotnie
Jak np. liczba: studentów, realizowanych projektów badawczych, publikacji.
Jak np. sposób organizacji zajęć, podział studentów na grupy zajęciowe.
100
Czyli ile trzeba nakładu żeby wygenerować produkt, nie jest znaczący sam sposób przekształcenia nakładu w produkt.
101
Koszty ponoszone w związku z realizowanymi procesami.
102
Brak jest potrzeby znajomości przebiegu samego procesu.
103
Badania dotyczące szkolnictwa wyższego zostały przeprowadzone m.in. w Anglii (Thanassoulis, Kortelainen, G Johnes oraz J Johnes, 2011; Bradley, Johnes, Little, 2006), Hiszpanii (Taylor oraz Tyler 2012), Austrii (Leitner, Prikoszovits, Schaffhauser-Linzatti, Stowasser, Wagner,
2007), Ameryki Południowej (Taylor, Harris, 2004), Kanady (Mcmillan, Datta, 1998), Chile
(Ramírez-Correa1, Peña-Vinces oraz Alfaro-Pérez, 2012), Japonii (Kaneko, 1997), Australii
(Taylor).
98
99
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proporcjonalną zależność pomiędzy efektywnością a tzw. jakością zewnętrzną. Wynikać może ona z szeregu czynników, wśród których można wyróżnić
przede wszystkim profil absolwenta uczelni. Można założyć, że uczelnie kształcące dużą liczbę studentów postrzegane są przez potencjalnych pracodawców
jako jednostki realizujące tzw. kształcenie masowe. Absolwenci tych uczelni
postrzegani są jako osoby charakteryzujące się niższym poziomem nabytych
w trakcie procesu kształcenia kompetencji w porównaniu do absolwentów
mniejszych jednostek. Argumentem może być fakt, że studenci uczelni, które
prowadzą działalność badawczą, na względnie wyższym poziomie w badanej
grupie, angażują się w działalność badawczą również po zakończeniu studiów,
wobec czego nie posiadają wysokiej motywacji do wejścia na rynek pracy.
Rysunek 38. Analiza korelacji pomiędzy efektywnością, jakością oraz skutecznością
organizacyjną wybranej grupy uczelni wyższych

Źródło: Opracowanie własne

Występują także powiązania pomiędzy efektywnością a skutecznością
operacyjną. Wynikają one głównie z faktu, że zaangażowanie zasobów wiąże
się z koniecznością ich finansowania, a zatem wpływa na poziom zobowiązań (odroczone płatności z tytułu możliwości korzystania z zasobów) a także
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należności (odroczone wpływy z tytułu finansowania działalności). Ponadto
oferowane „usługi” generują przychody dla uczelni, co często jest związane
z odroczonymi terminami płatności i wpływa na poziom należności.
Rekomendacje

Etap zbierania danych do badania
Jak wykazały badania, które zostały przeprowadzone w ramach niniejszej
pracy, kluczowym punktem wyjścia do pomiaru efektywności i jakości uczelni wyższych jest posiadanie porównywalnych danych dotyczących ich funkcjonowania. Co najważniejsze, aby pomiar mógł zostać dokonany104 przez
interesariuszy105 dane powinny być publicznie dostępne oraz zebrane przy
zastosowaniu jednolitej metodyki. W badaniu bazowano na sprawozdaniach
finansowych uczelni, sprawozdaniach rektorów uczelni, danych zbieranych
przez GUS oraz publikowanych na portalu POLon. Autor w trakcie zbierania
danych do przeprowadzonego badania natknął się na problem braku jednolitej metodyki ewidencji danych oraz kalkulowania publikowanych przez uczelnie wskaźników. Z tego powodu uzyskane wyniki mogą być zniekształcone
o różnice w stosowanych przez uczelnie metodykach wykorzystywanych przy
zbieraniu i udostępnianiu danych. Dla przykładu w zakresie informacji o zatrudnieniu na uczelniach wyższych nie ma jednoznaczności odnośnie publikowanych danych. Występują przypadki prezentacji w sprawozdaniach rektora
informacji o liczbie osób zatrudnionych na uczelni lub o etatach, na których
zatrudnione są osoby pracujące na uczelniach. Nie ma również jednoznacznego wskazania odnośnie kalkulacji kosztu działalności dydaktycznej. Może
zdarzyć się sytuacja, że uczelnie do kosztu działalności dydaktycznej zaliczają
całość kosztów utrzymania nieruchomości, w których prowadzone są zajęcia
(uczelnia musi utrzymać sale w ciągłej gotowości do prowadzenia zajęć). Wyróżniamy także uczelnie, które do kosztów działalności dydaktycznej zaliczają
tylko część kosztów utrzymania nieruchomości, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Koszty są ujawniane tylko w proporcji do czasu w jakim
faktycznie w salach dydaktycznych prowadzone są zajęcia (ponieważ jeżeli

Samodzielnie lub mogły być interpretowane jego wyniku po uzyskaniu jego wyników przeprowadzonych przez inną instytucję.
105
Wśród nich głównymi grupami są kierownictwo uczelni, studenci, pracodawcy.
104
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w salach nie są prowadzone zajęcia to można wykorzystać je do prowadzenia
innej działalności106).
Potencjalnie dobrym źródeł informacji, które mogły by zostać wykorzystane przy pomiarze efektywności i jakości uczelni wyższych to dane dostępne
w systemie POLon107. Propozycja organizacji procesu zbierania danych dotyczących szkolnictwa wyższego została zaprezentowana na Rysunku 39.
Rysunek 39. Propozycja schematu zbierania danych dotyczących szkolnictwa
wyższego

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o przeprowadzone badania autor zaproponował zestaw charakterystyk, które powinny zostać określone podczas zbierania danych:
• rodzaj niezbędnych danych (np. liczba studentów, wartość kosztów
w układzie rodzajowym w podziale na dydaktykę, badania, pozostałe);
• format zbieranych danych (np. MS Excel);
• częstotliwość zbierania danych (np. okresowo corocznie za dany
okres, dane na dzień, na bieżąco);
Koszty poniesione w czasie kiedy sale nie są wykorzystywane, w tym przypadku można
określić jako koszty tzw. niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (pustych kosztów).
W sytuacji, gdy powyższej logiki rozliczania kosztów nie stosują wszystkie uczelnie, jednostki wykazujące puste koszty, co do zasady powinny wykazywać niższe wskaźniki efektywności
(w powyższym obszarze).
107
Na stronie portalu można znaleźć informacje, że system powinien funkcjonować celem: dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS; elektroniczna sprawozdawczość
szkół wyższych i jednostek naukowych; weryfikacja prac dyplomowych; wspomaganie oceny
jakości kształcenia; • dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla
studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców; wiarygodna ocena
potencjału naukowego i racjonalne dysponowanie środkami na naukę i szkolnictwo wyższe.
106
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• odpowiedzialny udostępnienie danych (np. uczelnia, pracownik,
rejestr państwowy jak ZUS);
• odpowiedzialny monitorowanie zbierania danych (terminowość
otrzymywanych danych, ich poprawność).

Etap metodyki przeprowadzenia badania
Kluczowym wymogiem analizy efektywności i jakości publicznych uczelni wyższych posiadanie jest obiektywnych i porównywalnych wcześniej zdefiniowanych danych dotyczących badanych jednostek. Badana powinna być
zarówno efektywność (kosztowa) jak również jakość uczelni. Ocena tylko jednego z dwóch wyżej wymienionych aspektów może spowodować przekazanie
ograniczonych informacji dotyczących uczelni. Ponadto analiza nie powinna
być prowadzona dla uczelni jako całości ale procesów realizowanych przez
uczelnie. Minimalnym poziomem powinny być procesy główne realizowane
przez uczelnie (dydaktyka, badania).
Rysunek 40. Proponowana logika badania efektywności i jakości procesów głównych
realizowanych przez uczelnie wyższe

Źródło: Opracowanie własne

Wobec powyższego wskazane jest opracowanie na poziomie ogólnokrajowym („ponaduczelnianym”), np. na poziomie ministerstwa merytorycznie
odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe, jednej metodyki przeprowadzania
badań jakości i efektywności kosztowej uczelni wyższych. Autor niniejszej
pracy sformułował następujące obszary, które powinny być zawarte w opracowanej metodyce:
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• wskazanie odnośnie badanych procesów realizowanych przez uczelnie wyższe;
• branych pod uwagę nakładów, produktów oraz rezultatów funkcjonowania uczelni, które odpowiednio umożliwią pomiar jakości oraz
efektywności;
• wskazanie odnośnie narzędzia informatycznego (programu), które
powinno być wykorzystane do przeprowadzenia badań;
• propozycję sposobu prezentacji otrzymanych wyników.
Metodą na sukcesywne prowadzenie badań efektywności oraz jakości
uczelni wyższych może być przyjęte rozwiązanie poprzez monitoring losów
absolwentów. W ramach powyższego raporty są generowane i publikowane
centralnie na portalu POLon. W przypadku badania efektywności oraz jakości należy rozważyć opracowanie tzw. standardowego raportu, który będzie
cyklicznie (np. w odstępach rocznych, po publikacji przez uczelnie sprawozdań finansowych) udostępniany na stronie „Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym”.
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Załączniki

Załączniki 1 Słownik wybranych określeń użytych
w Rozprawie doktorskiej

Absolwent – osoba, która ukończyła studia (edukację) na uczelni wyższej
•

Całkowita (globalna) efektywność techniczna (ang. overall
technical efficiency) – patrz hasło efektywność CCR
•

Całkowita efektywność kosztowa (OE) – określa funkcjonowanie organizacji z punktu widzenia zużywanych nakładów (w przypadku gdy są one, co do zasady, kontrolowane przez jednostkę)
•

Czysta efektywność techniczna – (określana w niniejszej pracy
również jako efektywność) określana jest jako iloraz całkowitej efektywności technicznej (CCR) a efektywności skali [czysta efektywność
techniczna=CCR/S]
•

Działalność badawcza (określana w niniejszej pracy również
jako badania, procesy badawcze) – jedna z dwóch głównych działalności realizowanych przez publiczną uczelnie wyższą (drugą jest działalność dydaktyczna), polegająca na prowadzeniu badań naukowych
celem uzyskania nowej wiedzy
•

Działalność dydaktyczna (określana w niniejszej pracy również jako dydaktyka, procesy dydaktyczne) – jedna z dwóch głównych
działalności realizowanych przez publiczną uczelnie wyższą (drugą jest
działalność badawcza), polegająca na wykorzystywaniu dostępnych
•
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zasobów do świadczenia usług edukacyjnych dla studentów celem przekazania im wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku pracy
Efektywność alokacji nakładów (A) – określana jako iloczyn
całkowitej efektywności kosztowej a całkowitej efektywności technicznej [A=OE/CCR]
•

Efektywność BCC (BCC) – określa czystą (lokalną) efektywność techniczną (ang. pure technical efficiency, PTE), przy założeniu
zmiennych efektami skali
•

Efektywność CCR (CCR) – określa całkowitą (globalną)
efektywność techniczną (ang. overall technical efficiency), przy założeniu stałych efektów skali. Zakłada, że badana jednostka (tzw. DMU
– ang. decision making unit) jest efektywna gdy iloraz sumy zważonych
nakładów i zważonych wyników jest równy „jeden” oraz jednocześnie
wszystkie wagi są większe od 0
•

Efektywność skali (S) – określana jest jako iloraz efektywności
CCR i BCC. Obliczona efektywność skali nie powinna być większa niż
1. Powinna być ona równa 1 dla jednostek, które są efektywne z punktu
widzenia [S=CCR/BCC]
•

Jakość – stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania interesariuszy (zgodnie z definicją wykorzystywaną w
zakresie norm ISO)
•

Jakość wewnętrzna – postrzeganie jakości poprzez zespół cech
bezpośrednio zależnych od organizacji jak np. jakość infrastruktury
•

Jakość zewnętrzna – obszar jakości oceniany z punktu widzenia odbiorców zewnętrznych (tzw. interesariuszy) organizacja na jej poziom ma pośredni wpływ
•

• Korelacja – istnienie zależności pomiędzy analizowanymi
zmiennymi. Na potrzeby niniejszej pracy, ze względu na rozkłady analizowanych zmiennych przeprowadzono analizę korelacji „Tau b Kendalla” na dwóch poziomach istotności statystycznej: 0,05 (dwustronnie) oraz 0,01 (dwustronnie).

Korelacja słaba – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną
w przedziale od 0,0 (włącznie) do 0,3 (włącznie)
•
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Korelacja średnia – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną w przedziale od 0,3 do 0,6 (włącznie)
•

Korelacja silna – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną
w przedziale od 0,6 do 1 (włącznie)
•

• Koszty badań – poniesione, zidentyfikowane koszty poniesione w ramach prowadzonej działalności badawczej
• Koszty bezosobowe – ogół kosztów operacyjnych prowadzonej działalności bez uwzględnienia kosztów osobowych (koszty działalności operacyjnej pomniejszone o koszty wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników)

Koszty dydaktyki – poniesione, zidentyfikowane koszty poniesione w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej
•

Koszty osobowe – zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego jest to „suma wynagrodzeń brutto i pozostałych wydatków,
w tym także podatku i składek na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych przez pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr”, na potrzeby niniejszej pracy do kosztów osobowych zaliczono koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz
pracowników
•

Lata akademickie (określana w niniejszej pracy również jako
rok akademicki) – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca (w Polsce) okres od października do września. Rok
akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego)
•

Metoda DEA (ang. data envelopment analysis, określana w niniejszej pracy również jako DEA, model DEA, analiza DEA, narzędzie
badawcze) – jest to nieparametryczna metoda pomiaru efektywności
•

Model biznesowy (określany w niniejszej pracy również jako
model organizacyjny, model, profil funkcjonowania) – w niniejszej
pracy rozumiany jest przez realizowane procesy główne i pomocnicze,
jednak jednostki różnią stosowane modele organizacyjne rozumiane
jako zależności jakie występują pomiędzy wewnętrznymi jednostkami
organizacyjnymi (głównie z zakresie posiadania autonomii dysponowania zasobami) oraz ewidencji i rozliczania kosztów
•
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• Procesy główne – realizowane przez organizację w związku z
prowadzeniem przez nią podstawowej działalności (w niniejszej pracy,
w przypadku uczelni wyższej są to dydaktyka oraz badania)

Procesy na Poziomie I – najbardziej ogólny poziom realizacji
procesów, w którym nie jest brana pod uwagę kwestia czynności jaki
wykonywane są w ramach realizacji danego procesu
•

Procesy wspierające – niezwiązane z podstawową działalnością
organizacji, jednak ich realizacje niezbędna jest do wsparcia możliwości
realizacji procesów głównych (w niniejszej pracy będą traktowane jako
jeden proces, w skład którego wchodzą między innymi obsługa kadrowa, księgowa, informatyczna)
•

Publiczna uczelnia wyższa – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest to uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej
•

Rentowność wykorzystania aktywów (określana w niniejszej
pracy również skrótem ROA) – wskaźnik informujący oraz stopie zwroty aktywów, informuje ile zysku zostało wypracowane przez jednostkę
pieniężną (w przypadku Polski 1 PLN) posiadanych aktywów
•

Rentowność wykorzystania kapitału własnego (określana w
niniejszej pracy również skrótem ROE) – wskaźnik informujący o stopie zwrotu z kapitałów własnych, informuje ile zysku zostało wypracowane przez jednostkę (w przypadku Polski 1 PLN) zainwestowanego
kapitału własnego
•

Rok obrotowy (określana w niniejszej pracy również jako rok
obrachunkowy) – zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jest to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy
lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę
•

Rotacja należności (w niniejszej pracy wzięto po uwagę wartość całości należności) – informuje po jakim okresie, średnio, w ciągu
roku obrachunkowego spółka uzyskiwała środki z tytułu spłaty wobec
niej należności
•

Rotacja zapasów – informuje jak szybko przedsiębiorca dokonywał konwersji zapasów na przychody
•
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Rotacja zobowiązań (w niniejszej pracy wzięto po uwagę wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług) – informuje jak szybko przedsiębiorca dokonuje spłaty zobowiązań (w przypadku liczenia go w stosunku do ponoszonych kosztów, jak w niniejszej pracy)
•

Skuteczność (określana również jako zewnętrzna, ogólna) –
pomiar w jakim stopniu zostały osiągnięte założone cele strategiczne
(podstawowe) organizacji
•

Skuteczność organizacyjna (określana w niniejszej pracy również jako skuteczność wewnętrzna) – skuteczność procesów wewnętrznych organizacji oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do ich realizacji, rozumiana również jako osiąganie zamierzonych przez organizację
„wewnętrznych” celów (np. preferowanych poziomów wskaźników finansowych), jest ona również utożsamiana z jakością „wewnętrzną”; w
niniejszej pracy wykorzystana do pomiaru skuteczności realizacji przez
uczelnie procesów wspierających realizację procesów głównych (dydaktyki i badań), jej pomiar został dokonany na podstawie wskaźników
finansowych obliczonych na podstawie publicznie dostępnych danych
•

•

Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych

Szkoła wyższa (określana w niniejszej pracy również jako uczelnia, uczelnia wyższa) – szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w
sposób określony w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym
•

• Usługi wspierające (określana w niniejszej pracy również jako
organizacja, procesy wspierające) – część działalności prowadzonej przez
uczelnie mająca na celu wspieranie realizacji prowadzenia działalności
dydaktycznej oraz badawczej, wśród usług wspierających wyróżnia się
m.in. prowadzenie ewidencji kadrowej oraz wspieranie rozwoju pracowników, prowadzenie ewidencji księgowej, wsparcie informatyczne)
• Wskaźnik KON – wskaźnik policzony na potrzeby niniejszej
pracy, mogący być utożsamiony z pomiarem kapitału pracującego policzony jako różnica pomiędzy sumą wskaźników rotacji zapasów i należności a wskaźnika rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Wskaźnik płynności bieżącej – informujący ile razy aktywa
obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe
•

Wykładowca (też nauczyciel akademicki) – zgodnie z definicją
Głównego Urzędu Statystycznego „osoba zatrudniona na stanowisku:
•
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profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta, asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy,
lektora, instruktora, a do roku 1990 i ponownie od roku 2006 na stanowiskach” dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
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Załączniki 2 Przyjęte skróty uczelni wyższych
Tabela 7. Przyjęte skróty uczelni wyższych
Lp.

Pełna nazwa

Skrót

1.

Uniwersytet Warszawski

UW

2.

Uniwersytet Jagielloński

UJ

3.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM

4.

Uniwersytet Łódzki

UŁ

5.

Uniwersytet Wrocławski

Uwroc

6.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

SGGW

7.

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK

8.

Uniwersytet Gdański

UG

9.

Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej

UMCS

10.

Uniwersytet Śląski

UŚ

11.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

UWM

12.

Akademia Górniczo Hutnicza

AGH

13.

Politechnika Gdańska

PG

14.

Politechnika Poznańska

PP

15.

Politechnika Śląska

PŚ

16.

Politechnika Warszawska

PW

17.

Politechnika Wrocławska

Pwroc

18.

Szkoła Główna Handlowa

SGH

19.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UEK

20.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

UEP

21.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

UEW

22.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

WEKat

Źródło: Założenia własne
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Załączniki 3 Przyjęte dane do analizy:
proces dydaktyki
Tabela 8. Przyjęte dane do analizy: proces dydaktyki
Lp.

Koszty dydaktyki

Koszty osobowe

Liczba
studentów

Liczba
studentów
na wykładowcę

1

2

3

4

5

1.

858 972 300,00

370 744 208,2

44 848,00

12,17

2.

629 279 300,00

380 654 633,0

41 818,00

10,02

3.

494 314 493,15

271 608 570,4

39 982,00

13,22

4.

324 815 908,23

197 424 431,7

33 909,00

15,96

5.

329 512 433,35

186 477 827,9

26 054,00

13,87

6.

273 136 499,46

144 832 602,4

22 548,00

14,81

7.

326 428 675,11

163 729 005,8

25 485,00

18,96

8.

271 587 557,06

175 373 996,3

27 233,00

15,20

9.

245 483 970,07

141 300 527,3

21 874,00

15,16

10.

319 150 738,35

165 967 952,5

24 484,00

11,97

11.

306 543 700,39

169 466 614,7

23 205,00

13,41

12.

470 018 781,00

262 079 018,4

30 262,00

13,90

13.

296 165 594,93

146 040 338,0

23 017,00

17,14

14.

254 901 057,90

141 812 457,7

20 052,00

15,37

15.

372 613 198,00

192 820 133,6

22 923,00

13,60

16.

549 553 900,00

293 722 482,0

33 360,00

13,15

17.

485 856 000,00

189 736 771,0

33 530,00

17,11

18.

137 874 606,56

79 027 020,7

12 363,00

16,22

19.

127 002 928,16

74 953 153,3

20 869,00

28,86

20.

133 427 400,00

53 900 109,2

10 422,00

20,04

21.

108 570 238,26

61 130 771,7

12 271,00

20,81

22.

83 651 261,29

48 165 471,6

10 929,00

23,52

Źródła informacji:
Kolumna 2: raporty rektora, w przypadku braku dostępu do danych szacunek własny na
podstawie kosztów ogólnych opublikowanych w sprawozdawaniu finansowym oraz udziale kosztów dydaktyki w kosztach ogółem dla uczelni publikujących informacje o kosztach
dydaktyki
Kolumna 3: zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe uczelnia
Kolumna 4: dane GUS, publikacja „Szkoły wyższe i ich finanse 2015”
Kolumna 5: Obliczenia własne (wskaźnik liczony jako iloraz studentów i wykładowców)
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Tabela 9. Przyjęte dane do analizy: proces dydaktyki

Lp.

liczba absolwentów
objętych badaniem
(absolwenci
II st. studiów)

Średni czas
Średni czas
(w miesiącach)
(w miesiącach)
WWZ1
WWZ2
od uzyskania
od uzyskania
dyplomu1
dyplomu2

1.

5 238,00

1,86

0,76

2,36

0,75

2.

4 052,00

2,53

0,69

2,96

0,69

3.

4 340,00

2,16

0,65

2,65

0,65

4.

4 113,00

2,03

0,67

2,45

0,66

5.

2 366,00

2,30

0,67

3,07

0,66

6.

2 095,00

1,96

0,76

2,64

0,75

7.

2 828,00

2,26

0,63

3,15

0,62

8.

3 218,00

2,04

0,71

2,51

0,71

9.

2 656,00

3,08

0,54

4,03

0,53

10.

2 606,00

2,39

0,56

3,14

0,55

11.

2 474,00

2,50

0,60

3,59

0,58

12.

3 710,00

2,09

0,91

2,57

0,90

13.

2 196,00

1,65

0,91

2,06

0,90

14.

2 556,00

1,78

0,93

2,28

0,91

15.

2 821,00

1,76

0,80

2,18

0,79

16.

2 816,00

1,83

0,95

2,33

0,93

17.

3 367,00

2,22

0,93

2,73

0,91

18.

1 577,00

1,02

1,22

1,47

1,19

19.

2 787,00

1,60

0,85

2,11

0,82

20.

1 839,00

1,63

0,84

2,25

0,83

21.

2 040,00

1,33

0,93

1,88

0,92

22.

1 897,00

1,53

0,69

2,08

0,68

Legenda:
•
Wartości WWZ powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Wartości wskaźników podajemy w 5 kolejnych latach od uzyskania dyplomu oraz od uzyskania dyplomu do końca
okresu objętego badaniem (30.09.2016) w rozbiciu na okresy po uzyskaniu dyplomu,
w których badani absolwenci studiowali na innych studiach i w których NIE studiowali.
•
W zestawieniu nie zostały uwzględnione osoby, które od dnia uzyskania dyplomu do końca okresu objętego badaniem, czyli 30.09.2016, nie podjęły pierwszej pracy
określonego typu.
o
czas1 - umowa o prace
o
czas2 - jakakolwiek umowa o prace
o
WWZ1 - w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
o
WWZ2 - do dnia badania (30.09.2016)
Źródła informacji: Raporty „Ekonomiczne aspekty losów absolwentów” przygotowane dla badanych uczelni, dla próby absolwentów studiów drugiego stopnia
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Załączniki 4 Przyjęte dane do analizy:
proces badań
Tabela 10. Przyjęte dane do analizy: proces badań
Koszty
działalności
badawczej
na petent

Lp.

Koszty
działalności
badawczej

Liczba
projektów
badawczych

1

2

3

4

1.

417 331 499,80

1 816

9 316

429

9 484 806,81

2.

414 927 586,90

737

9 691

438

17 288 649,45

3.

237 274 810,59

775

6 409

194

9 490 992,42

4.

155 914 168,35

433

5 480

254

9 744 635,52

5.

158 168 537,02

461

5 961

262

6 876 892,91

Liczba
Liczba
publikacji konferencji
5

6

6.

53 368 566,71

251

2 716

93

3 812 040,48

7.

63 781 408,05

577

4 633

210

3 189 070,40

8.

53 065 916,44

300

4 226

149

7 580 845,21

9.

47 965 495,86

185

3 583

136

6 852 213,69

10.

54 559 072,82

207

4 732

114

1 604 678,61

11.

59 896 051,81

157

6 707

156

651 044,04

12.

250 147 667,32

897

5 428

86

1 812 664,26

13.

111 878 251,67

295

1 956

51

1 804 487,93

14.

96 290 336,20

523

2 307

40

899 909,68

15.

104 631 559,16

466

4 865

62

726 608,05

16.

211 671 412,84

836

4 907

132

1 339 692,49

17.

172 084 749,66

3 320

3 813

101

1 024 313,99

18.

8 487 447,67

80

2 710

64

8 487 447,67

19.

7 818 196,07

50

2 038

40

3 909 098,03

20.

6 433 011,17

103

1 136

26

21.

6 683 494,80

69

1 671

56

22.

5 149 503,02

50

1 410

44

3 341 747,40

Źródła informacji:
Kolumna 2: raporty rektora, w przypadku braku dostępu do danych szacunek własny
na podstawie kosztów ogólnych opublikowanych w sprawozdawaniu finansowym oraz
udziale kosztów badań w kosztach ogółem dla uczelni publikujących informacje o kosztach dydaktyki
Kolumna 3: dane oszacowane na podstawie informacji z bazy POLon
Kolumna 4: dane oszacowane na podstawie informacji z bazy POLon
Kolumna 5: dane oszacowane na podstawie informacji z bazy POLon
Kolumna 6: dane oszacowane na podstawie informacji z bazy POLon
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Załączniki 5 Przyjęte dane do analizy:
proces organizacji
Tabela 11. Przyjęte dane do analizy: proces organizacji

Lp.

Wskaźnik
płynności
bieżącej

Wskaźnik
rotacji
zapasów

Wskaźnik
rotacji
należności

Wskaźnik
Wskaźnik
rotacji
ROA
zobowiązań

1

2

3

4

5

6

7

1.

5,02

4,88

11,60

4,93

1,02%

1,74%

2.

4,75

3,14

94,53

38,48

0,73%

1,33%

Wskaźnik
ROE

3.

1,73

11,11

27,37

9,46

0,72%

1,08%

4.

1,39

2,31

21,82

8,93

16,70%

22,38%

5.

3,63

13,01

11,20

4,23

2,90%

3,97%

6.

1,68

50,30

21,66

7,52

0,45%

0,50%

7.

1,22

4,00

32,16

6,32

3,98%

5,06%

8.

0,47

5,39

15,48

7,58

0,04%

0,07%

9.

0,74

3,25

21,87

5,72

0,08%

0,16%

10.

2,78

1,46

9,00

4,76

0,60%

0,77%

11.

0,87

6,80

25,65

7,99

4,13%

6,13%

12.

3,44

12,37

23,78

8,03

3,06%

4,97%

13.

4,35

28,72

19,07

7,32

3,52%

5,56%

14.

4,86

2,08

27,08

4,63

2,72%

3,51%

15.

1,64

1,46

7,96

6,55

3,50%

4,75%

16.

4,58

2,90

28,94

5,31

0,69%

0,87%

17.

5,70

8,44

27,50

18,70

2,16%

3,02%

18.

2,07

1,25

9,31

5,46

3,83%

13,62%

19.

3,45

1,76

8,03

5,49

1,78%

2,76%

20.

1,76

2,71

14,14

5,21

3,01%

5,48%

21.

3,12

1,53

15,57

6,32

0,40%

0,51%

22.

1,41

4,07

14,23

4,20

0,22%

0,28%

Źródła informacji: Wartości wskaźników zostały obliczone na podstawie danych
finansowych publikowanych przez uczelnie w sprawozdaniach finansowych za rok
2015.
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Załączniki 6 Przyjęte skróty użytych zmiennych
Tabela 12. Przyjęte skróty użytych zmiennych
Zmienne przyjęte do badania efektywności dydaktyki
efDyd

Efektywność (czysta techniczna)
dydaktyka

OEDyd

Efektywność ogólna dydaktyki

kosobD

Koszty osobowe działalności
dydaktycznej

kpozD

Pozostałe koszty działalności
dydaktycznej

stud

Liczba studentów

Zmienne przyjęte do badania jakości dydaktyki
kDnaAbs

Koszty działalności dydaktycznej w
przeliczeniu na absolwenta

WWZ1

Średnie wynagrodzenia uzyskiwane
przez absolwentów w pierwszym
doku po uzyskaniu dyplomu

czas2

Średni czas (w miesiącach) od
uzyskania dyplomu do znalezienia
pracy z tytułu jakiegokolwiek
stosunku pracy

czas1

Średni czas (w miesiącach) czas od
uzyskania dyplomu do znalezienia
pracy z tytułu umowy o prace

WWZ2

średnie wynagrodzenia uzyskiwane
przez absolwentów do dnia badania
(30.09.2016)

Zmienne przyjęte do badania efektywności realizacji procesu badań
WyknaStud

Liczba wykładowców przypadających
na studenta

efBad

Efektywność (całkowita, techniczna)
badań

OEBad

172

Efektywność ogólna badań

Kbad

Koszty działalności badawczej

Proj

Liczba realizowanych projektów
badawczych

Publ

Liczba publikacji

ZAŁĄCZNIKI

Zmienne przyjęte do badania jakości realizacji procesu badań
kBnaPat

Koszty badań przypadające na patent
Zmienne przyjęte do badania skuteczności organizacyjnej

Wskplyn

Wskaźnik płynności bieżącej

Rotzap

Rotacja zapasów

Rotnal

Rotacja należności

Rotzob

Rotacja zobowiązań

ROE

Rentowność kapitałów własnych

ROA

Rentowność aktywów

Źródło: Założenia własne
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Załączniki 7 Wyniki przeprowadzonej analizy
korelacji zmiennych wykorzystanych w pracy
Załączniki 7.1 Analiza rozkładów wykorzystanych zmiennych histogramy wykorzystanych zmiennych
Tabela 13. Histogramy zmiennych wykorzystanych w badaniu
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Źródło: Opracowanie własne
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Załączniki 7.2 Wyniki analizy korelacji wykorzystanych zmiennych
Ponieważ analiza histogramów zmiennych wykorzystanych w badaniach
przeprowadzonych w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej wykazała, że
zdecydowana większość z nich nie ma rozkładu normalnego, dlatego przeprowadzono analizę korelacji „Tau b Kendalla”. W przedstawionej tabeli
zmienne o korelacji istotnej statystycznie na poziomie 0,05 (dwustronnie)
oznaczono „gwiazdką” oraz na szaro, zmienne o korelacji istotnej statystycznie na poziomie 0,01 (dwustronnie) oznaczono „dwiema gwiazdkami” oraz
na czarno wraz z białymi znakami.
Przy analizie korelacji przyjęty skalę jej siły:
• Korelacja słaba – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną w przedziale od 0 do 0,3 (włącznie);
• Korelacja średnia – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną
w przedziale od 0,3 do 0,6 (włącznie);
• Korelacja silna – korelacja przyjmująca wartość bezwzględną w przedziale od 0,6 do 1 (włącznie).
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Tabela 14. Tabela korelacji wykorzystanych zmiennych
efDyd
efDyd

Współczynnik
korelacji

,313

Istotność
(dwustronna)

0,046

-0,098

0,197

-0,161

-0,064

0,909

0,530

0,210

0,305

0,689

czas1

WWZ2

WyknaStud

efBad

-0,036 -0,170

-0,063

-0,206

0,689

0,190

Kbad

Proj

,434

0,295 -0,063

0,008

0,060

0,690

22

**

22

22

22

22

22

-,697**

0,127

,472** -,541**

-,538**

0,002 0,000

0,046

0,000

0,000

0,014

0,000

0,734

0,052

0,517

0,714

0,000

0,429

22

22

22

22

22

22

0,018

-,541

Istotność
(dwustronna)

0,909

0,000

22

22

22

22

22

22

**

*

,723

,818

,558

-0,053

,394

0,143

-0,066

,636

-0,146

0,000

0,000

0,000

0,734

0,010

0,352

0,672

0,000

0,364

22

22

22

22

22

22

22

22

22

**

**

Współczynnik
korelacji

-0,098

-,680

,723

,662

,732

-0,026

,411

0,229

-0,022

,688

Istotność
(dwustronna)

0,530

0,000

0,000

0,000

0,000

0,865

0,007

0,135

0,888

0,000

0,334

22

22

**

**

**

22

**

0,608

-0,057

Istotność
(dwustronna)
Współczynnik
korelacji

0,027

22

22
-0,053

**

-0,081

22

22
-,671**

**

Konf

-0,299 -0,100

22

**

Publ

0,278

-,377*

22

OEBad

0,820

22

22
-,498

**

22
,792

**

0,001 0,000
22

22

kBnaPat

Wskplyn

Rotzap

0,202

,426

**

0,036

-0,040

-0,027

0,049

-0,225 -0,200

0,864

0,199

0,007

0,820

0,797

0,864

0,754

0,179

22

ROE

ROA

0,223

22

22

22

22

22

22

22

22

0,174

-0,299

-0,113

-0,221

-0,121

-0,170

-0,147

0,000

0,010

0,176

0,259

0,052

0,463

0,150

0,430

0,298

0,358

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

*

0,076

0,018

,659**

,732

,547**

0,269

0,203

0,156

0,281

,373

0,000

0,000

0,000

0,080

0,185

0,310

0,067

0,015

0,644

0,909

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

*

0,208

*

,316

0,269

0,076

0,028

0,176

0,040

0,080

0,644

0,863

22

22

**

-0,155

-,567

,740

,746**

,541

,390*

0,078

,325

0,000

0,000

0,000

0,000

0,011

0,612

0,034

22

22

**

Rotzob

-,394* -0,208

**

**

Rotnal

**

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

0,197

-,377*

,818**

,662**

,481**

-0,114

,420**

0,186

-0,127

,472** -0,052

-,420** ,732**

,616**

,671** ,616**

,356*

0,195

0,208

,307*

,434**

0,009 -0,028

Istotność
(dwustronna)

0,210

0,014

0,000

0,000

0,002

0,462

0,006

0,225

0,413

0,002

0,747

0,006 0,000

0,000

0,000

0,000

0,021

0,204

0,176

0,045

0,005

0,954

0,863

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

**

22

22

22

22

,564**

**

22

22

22

22

22

0,087

,420

**

,411

0,295

0,182

0,203

0,156

0,047

0,009

0,000

0,007

0,055

0,573

0,006

0,236

0,185

0,310

0,773

0,954

22

Współczynnik
korelacji

-0,161

-,671

,558

,732

,481

0,114

0,264

0,082

0,118

,749

Istotność
(dwustronna)

0,305

0,000

0,000

0,000

0,002

0,462

0,085

0,592

0,446

0,000

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-,519** -,536**

,985**

-0,009

-0,105

-0,167 0,044

0,066

-0,264 -0,304

-0,128

,440**

-0,119

-0,018

-0,048

0,072

0,164

**

**

**

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

-0,064

-0,053

-0,053

-0,026

-0,114

0,114

Istotność
(dwustronna)

0,689

0,734

0,734

0,865

0,462

0,462

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

-0,036

-0,299

,394

Istotność
(dwustronna)

0,820

0,052

22

22

N
czas2

0,018

czas2

-,680**

N
WWZ1

WWZ1

22

N
kDnaAbs

kDnaAbs

-,541**

N
stud

stud

,313*

N
kpozD

22

kpozD

Współczynnik
korelacji

N
kosobD

kosobD
*

N
OEDyd

OEDyd

N

22

,411

**

,420

0,264

0,010

0,007

0,006

0,085

0,001

22

22

22

22

22

*

**

-,519

**

**

-0,165
0,305

-,489

**

,610

**

0,001 0,000
22

0,001

0,001

0,000

0,955

0,518

0,282

0,777

0,671

0,090

0,051

0,412

0,005

0,445

0,910

0,756

0,664

0,314

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

,558

,564**

0,200

-0,039

0,234

0,299

0,234

-0,076

-0,157

22

22

22

22

22

**

*

,359

0,080

-0,134

,342

,330*

0,000

0,001

0,019

0,619

0,382

0,026

0,032

0,000

0,000

0,194

0,800

0,128

0,052

0,128

0,644

0,329

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

,749

**

-,511

*

**
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efDyd
czas1

,749

Istotność
(dwustronna)

0,278

0,517

0,352

0,135

0,225

0,592

**

0,001

czas1

WWZ2
-,528

**

**

0,000

0,001

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

-0,063

-0,057

-0,066

-0,022

-0,127

0,118

,985**

Istotność
(dwustronna)

0,689

0,714

0,672

0,888

0,413

0,446

0,000

0,001

22

22

22

22

22

22

WyknaStud

efBad

OEBad

Kbad

Proj

0,143

0,005

-0,022

0,126

0,130

,325

,347*

0,035

-0,221

0,352

0,977

0,888

0,414

0,397

0,034

0,024

0,821

0,150

Rotzap

Rotnal

Rotzob

0,243

,342

*

0,114

0,026

ROE

ROA

0,243

-0,028

-0,111

0,114

0,862

0,491

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-0,170

0,031

0,070

-0,275

-,306*

-0,123

,424**

-0,123

-0,013

-0,053

0,076

0,167

0,001

0,977

0,577

0,271 0,843

0,651

0,075

0,048

0,429

0,006

0,429

0,932

0,735

0,643

0,301

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

,343*

0,095

0,273

0,121

0,177

0,165

0,026

0,535

0,076

0,430

0,248

0,284

22

22

22

**

*

,688

,472

,749

-0,009

,359

0,143

-0,004

-0,184

Istotność
(dwustronna)

0,190

0,000

0,000

0,000

0,002

0,000

0,955

0,019

0,352

0,977

0,253

**

Wskplyn

22

,636

**

kBnaPat

-0,090

-,697

**

Konf
*

22

-0,206

**

Publ

-0,004

-,511** -,528**

Współczynnik
korelacji

22
**

,343

,506

0,002 0,000

0,026

0,001

-,481

**

**

-0,019 -0,046
0,908

0,774

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

0,127

-0,146

-0,155

-0,052

-0,165

-0,105

0,080

0,005

-0,090

-0,184

,495** -0,203

-0,189

0,024

0,217

0,080

-0,061

-0,132

-0,024

-0,024

Istotność
(dwustronna)

0,008

0,429

0,364

0,334

0,747

0,305

0,518

0,619

0,977

0,577

0,253

0,002 0,208

0,241

0,884

0,178

0,618

0,703

0,412

0,884

0,884

0,834

0,952

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-0,134 -0,022

-0,170

-0,299 -0,078

-0,026

-,325

*

-0,260

-0,229

-0,252

Współczynnik
korelacji

0,295

,472

Istotność
(dwustronna)

0,060

0,002

22

22

-,498

**

-0,167

-,567

-,420

0,001

0,000

0,006

0,001

0,282

0,382

0,888

0,271

22

22

22

22

**

**

**

-,489

22

22

22

22

**

*

0,126
0,414

Współczynnik
korelacji

-0,063

-,541

,792

,740

,732

,610

0,044

,342

Istotność
(dwustronna)

0,690

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,777

0,026

**

**

**

**

22

,602

*

,434**

**

22

22

Współczynnik
korelacji

22

22
-,602

-,659

0,002

0,002

0,000

0,000

0,052

0,612

0,866

0,034

0,091

0,135

0,102

0,166

0,228

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

*

*

*

**

**

,602

-0,203

-,602

,711

,645

,477**

0,234

,359

0,243

,333

,321

0,123

0,092

0,843

0,000

0,208

0,000

0,000

0,000

0,002

0,128

0,019

0,114

0,030

0,037

0,453

0,566

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-,538**

,659**

,746**

,616**

,564**

0,066

,330*

0,130

0,070

Istotność
(dwustronna)

0,608

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,671

0,032

0,397

0,651

0,026

0,241

0,000

0,000

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

0,027

-,394

,732

,541

Istotność
(dwustronna)

0,864

0,010

0,000

22

22

22

22

22

-0,264

,558

**

*

,325

0,007

0,090

0,000

22

22

22

,671

**

,411

0,000

0,000

22

22

**

**

-0,227 -0,193

0,031

**

**

22

**

**

**

-0,081

*

-0,036 -0,010

,495

-,481

**

Współczynnik
korelacji

N

180

-,536

0,082

N
Publ

czas2

0,186

N
Proj

WWZ1

0,229

N
Kbad

kDnaAbs

0,143

N
OEBad

stud

-0,100

N
efBad

kpozD

-0,170

N
WyknaStud

kosobD

Współczynnik
korelacji

N
WWZ2

OEDyd

,343* -0,189

22

22

22

22

22

22

22

22

22

,460**

,352*

0,152

0,295

0,222

,364*

0,257

0,071

0,023

0,003

0,022

0,323

0,055

0,150

0,018

0,096

0,665

0,886

22

22

22

22

22

22

22

22

22

,460

,694**

,321

*

0,056

0,130

0,238

0,295

0,113

0,055

0,003

0,000

0,037

0,714

0,397

0,121

0,055

0,488

0,731

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-,659** ,711**

22

22

-0,275

**

,506

0,024

-0,299

0,034

0,075

0,001

0,884

22

22

22

22

,645

**

0,052 0,000
22

22

**

**
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efDyd
Konf

czas1

WWZ2

WyknaStud

efBad

0,295

-0,304

,564**

,347*

-,306*

,343*

0,217

Istotność
(dwustronna)

0,199

0,176

0,000

0,011

0,000

0,055

0,051

0,000

0,024

0,048

0,026

0,178

OEBad

Kbad

-0,078 ,477**
0,612

0,002

Proj

Publ

,352*

,694**

0,022

Konf

Wskplyn

Rotzap

,474**

-0,043

0,161

0,278

0,274

0,000

0,002

0,778

0,296

0,071

0,075

22

22

/

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

,426**

0,174

0,269

0,078

,356*

0,087

-0,128

0,200

0,035

-0,123

0,095

0,080

-0,026

0,234

0,152

,321* ,474**

Istotność
(dwustronna)

0,007

0,259

0,080

0,612

0,021

0,573

0,412

0,194

0,821

0,429

0,535

0,618

0,866 0,128

0,323

0,037

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

0,036

-0,299

0,203

*

,325

0,195

Istotność
(dwustronna)

0,820

0,052

0,185

0,034

0,204

22

22

,420

**

,440

-0,039

0,006

0,005

0,800

**

0,756

0,693

0,150

0,544

0,473

22

22

22

22

22

22

22

-0,009

0,043

0,056

-0,087

0,009

0,046

0,955

0,778

0,714

0,573

0,954

0,774

22

22

-0,061

-,325

,359

0,295

0,056 -0,043

0,150

0,006

0,076

0,703

0,034 0,019

0,055

0,714

22

22

22

22

22

0,208

0,182

-0,119

0,234

0,243

22

Istotność
(dwustronna)

0,797

0,463

0,310

0,176

0,176

0,236

0,445

0,128

0,114

0,429

0,430

0,412

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

-0,027

-0,221

0,281

*

,316

*

,307

0,203

-0,018

0,299

*

,342

-0,013

0,177

-0,024

-0,229

Istotność
(dwustronna)

0,864

0,150

0,067

0,040

0,045

0,185

0,910

0,052

0,026

0,932

0,248

0,884

22

22

22

22

22

Współczynnik
korelacji

0,049

-0,121

*

,373

Istotność
(dwustronna)

0,754

0,430

0,015

-0,123

22
0,121

22

0,955

0,273

22

22

0,002

,424

0,208

0,585

22

-0,221

22

0,885

0,222

22

0,156

-0,024 -0,088

22

*

22

ROA

0,061

22

-0,113

ROE

22

22

22

Rotzob

0,048

22

-0,040

Rotnal

22

22

*

kBnaPat

-0,009

**

Współczynnik
korelacji

0,778

22

-0,099 -0,115

22

22

22

22

22

22

22

22

22

-0,132

-0,260

0,243

0,222

0,130

0,161

0,048

0,043

0,226
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