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Procesy informacyjne w zarządzaniu dydaktyką 
w instytucjach szkolnictwa wyższego

Wstęp

Wykorzystanie procesów informacyjnych, czyli gromadzenia, przechowywania, 
analizy, interpretowania oraz udostępniania i wykorzystania informacji, w zarzą-
dzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego jest rozpatrywane w niniejszym artykule 
w dwóch perspektywach.

Pierwsza z nich wynika z osadzenia instytucji szkolnictwa wyższego w otoczeniu 
politycznym, społecznym i gospodarczym oraz z powiązania ich licznymi, wielokie-
runkowymi relacjami z tym otoczeniem. Wyznaczenie miejsca i znaczenia instytucji 
szkolnictwa wyższego we współczesnym świecie, porównywanie tych instytucji, 
uzasadnienie ich fi nansowania i wysokości przeznaczanych na nie środków są uwa-
runkowane przejrzystością i jawnością funkcjonowania szkół wyższych (transparency) 
oraz policzalnością (rozliczalnością, accountability). 

Przyjęcie szerokiej perspektywy, łączącej procesy informacyjne dokonywane 
w szkole wyższej z jej funkcjonowaniem w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, 
oczekującym transparentności i policzalności, ma na celu uwypuklenie roli pro-
cesów informacyjnych w racjonalizacji działania instytucji szkolnictwa wyższego, 
permanentnym uzasadnianiu jej skuteczności w osiąganiu celów i efektywności 
w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie tych instytucji.

Druga zaproponowana tu perspektywa, z której można postrzegać rolę procesów 
informacyjnych w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego, jest ukierunko-
wania na połączenie gromadzenia oraz analizy danych i informacji z analizą uczenia 
się (learning analytics) dokonywaną w kontekście osiągania indywidualnego lub 
grupowego sukcesu przez osoby uczące się. Alan Rubel i Kyle Jones defi niują termin 
learning analytics jako socjotechniczną metodę eksploracji danych, wykorzystywaną 
w kontekście systemów edukacyjnych1. Celami analizy uczenia się wspartej procesami 

1 „Learning analytics is a socio-technical data-mining practice primarily employed in educational 
contexts” (Rubel, Jones 2017: 27).
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informacyjnymi są udoskonalenie indywidualnych procesów uczenia się i zapewnienie 
osobie uczącej się osiągnięcia zakładanych efektów, co w konsekwencji przekłada się 
także na sukces instytucji szkolnictwa wyższego. 

Eksploracja dużych zasobów danych oraz informacji o przebiegu i rezultatach 
procesów indywidualnego uczenia się zmierza do identyfi kacji, a także zrozumienia 
wpływu czynników sprzyjających i przeszkadzających osobom uczącym się w osiąg-
nięciu zamierzonych rezultatów w krótkiej (bieżące postępy) i długiej perspektywie 
(uzyskanie dyplomu). Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Fanny Yeung i Amber 
Falluccę, takie podejście wynika z przeświadczenia, że sukces studenta w uczeniu 
się, rozumiany jako osiągnięcie zakładanych efektów, stanowi przedmiot wspólnej 
odpowiedzialności uczącego się i instytucji szkolnictwa wyższego (Yeung, Fallucca 
2017: 11).

Należy zauważyć, że każda z przywołanych wyżej perspektyw ma dwoisty cha-
rakter. Zwracają na to uwagę A. Rubel i K. Jones, wyodrębniając aspekt technolo-
giczny learning analytics, związany wykorzystaniem technologii informacyjnej do 
gromadzenia i analizy informacji, oraz aspekt społeczny wynikający z tego, gdzie 
informacja jest generowana, jakimi metodami się ją analizuje, a także w jaki sposób 
wyniki tej analizy są wykorzystywane w praktyce społecznej (Rubel, Jones 2017: 27). 
Warte podkreślenia wydaje się również to, że technologia informacyjna powinna być 
traktowana wyłącznie jako narzędzie do osiągnięcia celu społecznego, defi niowanego 
w szerokich kategoriach transparentności i policzalności instytucji szkolnictwa wyż-
szego bądź w kategoriach węższych – indywidulanego lub grupowego sukcesu osób 
uczących się w osiąganiu zamierzonych rezultatów, przekładającego się na sukces 
szkoły. Przypisanie nadrzędnej roli aspektowi społecznemu powinno stanowić istotną 
przeszkodę w uleganiu pokusie łatwego wykorzystania technologii do gromadzenia 
zasobów danych i informacji, nieograniczonego przesłankami wynikającymi z celu 
społecznego, a także nieetycznego wykorzystania tych zasobów.

Procesy informacyjne a transparentność i policzalność 

instytucji szkolnictwa wyższego

Łukasz Sułkowski łączy policzalność (accountability) z odpowiedzialnością instytucji 
publicznych, wskazując na to, że instytucja policzalna odznacza się „trwałą wiary-
godnością i przejrzystością rozliczeń”. Zauważa on, że funkcjonowanie specyfi cznych 
systemów raportowania i rachunkowości stanowi niezbędny wymóg zapewnienia 
policzalności i odpowiedzialności (Sułkowski 2016: 11).

Ten sam autor, powołując się na koncepcje Melvina. Dubnicka, podkreśla, że 
policzalność i odpowiedzialność można rozpatrywać w wielu kontekstach: insty-
tucjonalizacji, standaryzacji, formalizacji, ewaluacji, motywowania i nagradzania, 
a jej źródło w systemie nauki i szkolnictwa wyższego to intensyfi kacja działań 
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regulacyjnych, związanych z zapewnieniem jakości, oraz dążenie do zwiększenia 
przejrzystości (transparentności) funkcjonowania instytucji publicznych (Sułkowski 
2016: 11–12). T. Demirbaş i R. Engin zauważają też, że policzalność pełni zarazem 
funkcję regulacyjną i porządkującą w funkcjonowaniu szkoły wyższej (Demirbaş, 
Engin 2017, s. 63). 

Odnosząc się do ustaleń Arthura .M. Hauptmanna, Sułkowski wskazuje z kolei 
na powiązanie poziomu fi nansowania z poziomem osiągnięć w systemie nauki 
i szkolnictwa wyższego jako jeden z najbardziej istotnych czynników wpływających 
na zogniskowanie uwagi na kwestiach policzalności i odpowiedzialności (Sułkowski 
2016: 13). Jeszcze mocniej podkreślają ten aspekt Tolga Demirbaş i Rıdvan Engin, 
przywołując „instrumentalną” defi nicję policzalności sformułowaną przez Martina 
Trowa –„zobowiązanie do raportowania otoczeniu w celu wyjaśnienia, uzasadnienia 
i udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane 
i z jakim skutkiem”2. 

Powiązanie poziomu fi nansowania z poziomem osiągnięć w systemie nauki 
i szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie dla przedmiotu rozważań w niniej-
szym artykule. W tym kontekście bowiem procesy informacyjne, a więc generowanie, 
gromadzenie, opracowanie i przechowywanie informacji o osiągnięciach, jej rapor-
towanie, ocena jakości, rozpowszechnianie oraz użytkowanie nabierają znaczenia 
fundamentalnego. Jakość wyszczególnionych procesów – defi niowana w kategoriach 
celowości doboru danych i informacji, ich siły deskryptywnej w relacji do rodzaju 
osiągnięcia, aktualności informacji, jej kompleksowości, rzetelności, wiarygodności 
i zgodności z potrzebami odbiorców – gwarantuje zaś możliwość rozliczenia się 
instytucji szkolnictwa wyższego przed otoczeniem, udowodnienia wysokiej jakości 
osiągnięć i uzyskania odpowiedniego poziomu fi nansowania.

Przyjęcie perspektywy ścisłego związku transparentności i policzalności z inicjo-
waniem i realizacją procesów informacyjnych oraz wykorzystaniem ich rezultatów 
wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o zakres i przydatność gromadzonych 
danych i informacji o osiągnięciach mających świadczyć o transparentności i poli-
czalności instytucji szkolnictwa wyższego. Należy przy tym zauważyć – co już wyżej 
podkreślano – że poszukując odpowiedzi na tak zadane pytanie, nie można pominąć 
celowości gromadzenia danych i informacji ani ich deskryptywności w stosunku do 
określonego celu, ogniskując uwagę wyłącznie na instrumentalnych i technologicz-
nych aspektach realizacji procesów informacyjnych. Uwikłanie w pułapkę skrajnego 
instrumentalizmu jest, przy współczesnych możliwościach technologii informacyjnej, 
niebezpiecznie łatwe. Może to prowadzić do zgubienia z pola widzenia jakościowych 
aspektów osiągnięć (informacje o nich są gromadzone, przechowywane i raportowa-
ne), na rzecz ich liczby, różnorodności (wszystko jest osiągnięciem) oraz szczegóło-
wości metadanych opisujących poszczególne rodzaje osiągnięć. Położenie nacisku 

2 „Th e obligation to report to others, to explain, to justify, to answer questions about how resources 
have been used and to what eff ect” (Demirbaş, Engin 2017: 62).
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na instrumentalny i technologiczny aspekt procesów informacyjnych, w powiązaniu 
ze współczesnymi możliwościami technologicznymi, prowadzi wprost do biurokra-
tyzacji, zwiększenia wpływu polityków na sektor nauki i szkolnictwa wyższego oraz 
wypaczenia idei powiązania fi nansowania badań i kształcenia na poziomie wyższym 
z osiągnięciami instytucji. Podkreśla to także Ł. Sułkowski, przytaczając opinię Petera. 
Linga, który zauważa, że w kontekście policzalności uczelni głównymi zagadnieniami 
wciąż pozostają ograniczenie wpływu polityków i sposób reagowania środowiska 
akademickiego na rosnące naciski otoczenia związane z policzalnością, a co za tym 
idzie mnożenie obciążeń mających na celu gromadzenie, opracowanie i raportowanie 
informacji, czyli wzrost obowiązków sprawozdawczych (Sułkowski 2016: 14). 

Chociaż przedmiotem artykułu nie jest analiza typów osiągnięć instytucji szkol-
nictwa wyższego ani sposobów pomiaru osiągnięć i ich wskaźników, to jednak 
celowość doboru danych i informacji dotyczących osiągnięć stanowi jedną z osi 
tematycznych prowadzonych tu rozważań. Na konieczność zapewnienia celowości 
doboru wskaźników zwraca uwagę Ł. Sułkowski, podkreślając zróżnicowane moż-
liwości ich typologizowania na wskaźniki ekonomiczne, dotyczące bieżącej pro-
duktywności, realizacji celów instytucji lub odnoszące się do wejścia, procesu oraz 
wyjścia (Sułkowski 2016: 15–16). Nawiązując do Filipa Dochy’ego oraz Mien Segers, 
przywołuje on wymagania, jakie powinny być spełniane przez wskaźniki osiągnięć: 
ścisły związek z celami instytucji, zdolność do operacjonalizacji oraz możliwość 
interpretowania w połączniu z innymi wskaźnikami. Sułkowski dostrzega także 
zjawisko nadużywania wskaźników (abuse of indicators) (Sułkowski 2016: 14–15). 

Dobór wskaźników osiągnięć, ich liczby i rodzajów, a także określenie jego 
celowości dodatkowo komplikuje to, że policzalność i transparentność instytucji 
szkolnictwa wyższego stanowią kategorię, która może być interpretowana w sposób 
zdywersyfi kowany przez rozmaite grupy interesariuszy zewnętrznych, do których 
należą nie tylko politycy czy instytucje nadzorujące uczelnie, odpowiedzialne mię-
dzy innymi za dystrybucję środków fi nansowych, ale także kandydaci na studia 
i studenci, ich rodzice, pracodawcy. Różne postrzeganie zakresu transparentności 
i policzalności, a w konsekwencji konieczność zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb 
społecznych wiążą się także - co podkreślają Demirbaş i Engin (2017) - z szerokim 
zakresem danych i informacji, które powinny być gromadzone i raportowane jako 
dowód policzalności, zaspokajający potrzeby poszczególnych grup interesariuszy.

Zagadnieniu temu poświęcają uwagę P. Daniel Chen i R. Michael Haynes. 
Podkreślają oni wielowymiarowość i zróżnicowanie stanowisk heterogenicznych 
kategorii interesariuszy względem zakresu transparentności instytucji szkolnictwa 
wyższego, co ma podstawy w odmiennych oczekiwaniach społecznych kierowanych 
pod adresem uczelni i całego systemu szkolnictwa wyższego, nie zawsze ze sobą zgod-
nych, a niekiedy sprzecznych. Cytowani autorzy, wskazując potrzebę opracowania 
zestawu wskaźników policzalności szkół wyższych wobec interesariuszy w kontekście 
oczekiwań społecznych, jednocześnie podkreślają trudności w określeniu i zdefi nio-
waniu wskaźników, pozyskaniu wiarygodnych oraz rzetelnych danych i informacji, 
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a także trudności w ich interpretowaniu, bez uwzględnienia kontekstu (Chen, Haynes 
2015: 12). Spostrzeżenia P.D. Chena i R.M. Haynesa formułowane są wprawdzie 
w warunkach funkcjonowania systemu i instytucji szkolnictwa wyższego w Stanach 
Zjednoczonych, ale nie tracą na trafności po odniesieniu ich do sytuacji w Polsce. 
Liczba szkół wyższych, zróżnicowanie ich celów, rodzajów, zakresu prowadzonych 
badań i kształcenia oraz miejsca na krajowym i globalnym rynku edukacyjnym, 
podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w istotnym stopniu utrudniają ustale-
nie uniwersalnego zestawu wskaźników osiągnięć. Analiza tych wskaźników, bez 
uwzględnienia kontekstu zróżnicowanych uwarunkowań, dzięki którym osiągnięcia 
są możliwe, może też prowadzić do nieporozumień interpretacyjnych. 

P.D. Chen i R.M. Haynes dostrzegają także wpływ transparentności i policzalności 
na procesy informacyjne podejmowane w instytucjach szkolnictwa wyższego. Według 
nich wpływ ten ujawnia się w rosnącej liczbie i wielości rodzajów danych i informacji, 
których gromadzenia, analizowania i raportowania oczekują różni interesariusze 
jako dowód transparentności i policzalności. Co warte podkreślenia, wpływ ten 
ujawnia się w USA także w rosnącym zapotrzebowaniu na rozwijanie kompetencji 
profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem procesami informacyjnymi na 
uczelniach (Chen, Haynes 2015: 17). Nie można tego zaobserwować w warunkach 
polskich. Zainteresowanie profesjonalizacją zarządzania procesami informacyjnymi 
w instytucjach publicznych, w tym instytucjach szkolnictwa wyższego, jest niewielkie. 

Jeszcze silniej powiązanie transparentności i policzalności z zarządzaniem pro-
cesami informacyjnymi podkreślają T. Demirbaş i R. Engin. Prezentują oni system 
strategicznego planowania oraz fi nansowania opartego na osiągnięciach, obowiązujący 
w tureckim szkolnictwie wyższym. Zwracają uwagę na konieczność tworzenia syste-
mów informacyjnych dokumentujących osiągnięcia i wprowadzają pojęcie informacji 
o osiągnięciach (performance information) jako informacji wskazującej poziom osiąg-
nięcia celów (Demirbaş, Engin 2017: 72–73). Jest to w literaturze przedmiotu jedno 
z nielicznych spostrzeżeń tak wyraźne akcentujących powiązanie transparentności 
i policzalności z systemowymi rozwiązaniami informacyjnymi, umożlwiającymi 
dokumentowanie, wyszukiwanie i raportowanie informacji o osiągnięciach.

Instrumentarium w postaci systemów zarządzania procesami informacyjnymi, 
często niedostrzegane i traktowane jako element przezroczysty, może być wykorzy-
stane nie tylko jako skuteczne narzędzie dokumentowania i raportowania informacji 
o osiągnięciach, ale także - pośrednio - do budowania reputacji i prestiżu uczelni 
postrzeganej jako instytucja odpowiedzialna, otwarta, gotowa do odpowiedzi. 
W przyszłości warto byłoby - paralelnie do badań w odniesieniu do liderów instytucji 
szkodnictwa wyższego, przeprowadzonych przez Heidi Frederick, Jamesa Wooda, 
George’a Westa oraz Bruce’a Winstona (2016) - poszukiwać odpowiedzi na pytanie, 
czy odpowiedzialność (responsibility), otwartość (openess), gotowość do udzielenia 
odpowiedzi (answerability), jako cechy znamionujące policzalność i transparentność 
lidera instytucji, wpływają także na postrzeganie samej instytucji jako lidera w kra-
jowym i globalnym systemie szkolnictwa wyższego. 
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Przedmiot i cel badań

Głównym przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie stanu badań nad za-
rządzaniem procesami informacyjnymi w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz 
rozwiązania systemowe w tym zakresie. 

Celem przeprowadzonej analizy jest identyfi kacja i charakterystyka kierunków 
badań nad zarządzaniem procesami informacyjnymi w instytucjach i systemach 
szkolnictwa wyższego, rozpoznanie luk w stanie badań oraz wskazanie kierunków 
rozwoju, a także eksploracja rozwiązań w zakresie systemów informacji o szkolnictwie 
wyższym na podstawie wyników analizy porównawczej krajowych systemów w USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwecji.

Kierunki badań nad zarządzaniem procesami informacyjnymi 

w instytucjach szkolnictwa wyższego

Zdecydowana większość publikacji, które ukazały się w analizowanym okresie, 
mieściła się w nurcie łączącym procesy informacyjne dokonywane w szkole wyższej 
z jej funkcjonowaniem w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, w powiązaniu 
z zapewnieniem transparentności i policzalności szkoły wyższej.

W tym nurcie główne kierunki badawcze koncentrowały się na:
 – rosnących obciążeniach instytucji szkolnictwa wyższego zewnętrznym rapor-

towaniem i sposobach radzenia sobie z tym problemem (Henderson 2015; 
LoGrasso 2015) oraz na roli zewnętrznego raportowania jako narzędzia 
wspierającego policzalność instytucji szkolnictwa wyższego (Demirbaş, 
Engin 2017);

 – aspektach organizacyjnych systemu gromadzenia oraz prezentowania danych 
i informacji (Chen, Haynes 2015; Kirby, Floyd 2015), w tym na metodach 
diagnozowania i projektowania zintegrowanych systemów informacyjnych 
obsługujących instytucje szkolnictwa wyższego (Özturan i in. 2015).

Badania prowadzone w obrębie drugiego ze wskazanych we wstępie podejść 
badawczych, w którym uwaga badacza jest zogniskowana na połączeniu procesów 
informacyjnych z analizą uczenia się, miały na celu identyfi kację i charakterystykę 
metod learning analytics oraz określenie sposobów wykorzystania wyników analizy 
dużych zasobów danych dotyczących uczenia się w praktyce społecznej i edukacyjnej, 
stosowania ich do doskonalenia procesu kształcenia, a także do osiągania sukcesu 
edukacyjnego przez studentów. 
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Obciążenie instytucji szkolnictwa wyższego zewnętrznym raportowaniem

Badacze zajmujący się problematyką zewnętrznego raportowania prowadzą obser-
wacje w warunkach funkcjonowania amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego 
oraz pojedynczych instytucji działających w tym systemie, ale stawiane przez nich 
diagnozy mogą być wykorzystane także w systemach europejskich, w tym w polskim. 

Zarówno Angela Henderson (2015), jak i Marc LoGrasso (2015) posługują się 
określeniem „zewnętrzne raportowanie” w szerokim znaczeniu i obejmują nim 
nie tylko raportowanie obowiązkowe do instytucji nadzorujących i fi nansujących 
szkolnictwo wyższe/system nauki, ale także wypełnianie różnego rodzaju raportów 
nieobowiązkowych, na przykład związanych z uczestnictwem w rankingach, akre-
dytacją itp. (Henderson 2015: 24). A. Henderson wskazuje na oczywisty związek 
konieczności zewnętrznego raportowania z podejmowaniem decyzji o fi nansowaniu 
instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie wskaźników osiągnięć, co jest przez 
nią określane jako performance based funding (Henderson 2015: 23).

Autorzy badający zagadnienia związane z zewnętrznym raportowaniem ziden-
tyfi kowali zagrożenia i trudności wynikające z realizacji tego zadania, a ostatecznie 
sformułowali rekomendacje dotyczące niwelowania lub pokonywania wspomnianych 
zagrożeń i trudności. Jako główne zagrożenie wynikające z obowiązku raportowa-
nia do zewnętrznych instytucji nadzorujących Henderson identyfi kuje drastyczne 
zmniejszenie ilości czasu potrzebnego do analizy danych i informacji, której wyniki 
powinny się przyczyniać do doskonalenia instytucji szkolnictwa wyższego. Czas 
ten jest bowiem głównie poświęcany na terminową realizację skomplikowanych 
i uciążliwych działań polegających na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych 
do opracowania wskaźników wymaganych przez instytucję zewnętrzną (nadzorującą 
i fi nansującą) (Henderson 2015: 23). Autorka przywołuje wyniki badań mających 
na celu oszacowanie czasu niezbędnego do wypełniania przez szkoły wyższe obo-
wiązków związanych z zewnętrznym raportowaniem, które zostały przeprowadzone 
w 2010 roku przez U.S. Government Accountability Offi  ce i wykazały, że rzeczywisty 
czas przeznaczony na raportowanie w instytucjach szkolnictwa wyższego jest dwu-
krotnie wyższy niż szacowany przez Department of Education (Henderson 2015: 
26). Przeprowadzenie podobnych badań byłoby pożądane również w Polsce, gdzie 
obserwuje się podobny wzrost obciążeń związanych z zewnętrznym raportowaniem. 
Henderson i LoGrasso upatrują zagrożenia we wzroście nakładów (niekoniecznie 
współmiernych do osiąganych korzyści), jakie muszą ponosić na gromadzenie 
i analizowanie informacji pojedyncze instytucje szkolnictwa wyższego, aby realizo-
wać cele instytucji zewnętrznych, do których (obowiązkowo lub nieobowiązkowo) 
raportowane są dane i informacje o osiągnięciach.

A. Henderson formułuje bardzo istotne spostrzeżenie, że instytucja zewnętrzna 
poprzez oczekiwanie zewnętrznego raportowania, realizuje przede wszystkim własne 
cele, a korzyści, jakie uzyskuje instytucja szkolnictwa wyższego (np. akredytacja, 



100 Maria Próchnicka

promocja), są wtórne w stosunku do pierwotnych celów instytucji zewnętrznej, 
do której dane są raportowane (Henderson 2015: 24). Jednocześnie M. LoGrasso, 
odnosząc się do raportowania informacji i danych instytucjom zewnętrznym 
i mając na myśli nie instytucje nadzorujące i fi nansujące, lecz gromadzące dane 
przekazywane im przez instytucje szkolnictwa wyższego do realizacji własnych 
celów (np. rankingowych), wprost zwraca uwagę na to, że szkoły wyższe czynią to 
wolontaryjnie, angażując własnych etatowych pracowników, czyli de facto ponoszą 
za instytucje zewnętrzne koszty gromadzenia i opracowania informacji i danych. 
Podobnie jak Henderson, LoGrasso podkreśla, że szkoły, postępując w ten spo-
sób, traktują koszty tej działalności jako koszty promocji i budowania reputacji 
placówki. Henderson, która przeprowadziła (w warunkach USA) oszacowanie 
kosztów zewnętrznego raportowania (mierzonego kosztami pracy), zadaje jednak 
pytanie, czy dane i informacje zgromadzone w amerykańskim systemie IOEDS 
(Th e Integrated Postsecondary Education Data System) są warte 50 milionów 
dolarów rocznie (Henderson 2015: 26; LoGrasso 2015: 61). Analogiczne pytania, 
sformułowane na podstawie wyników analizy stosunku nakładów do korzyści wy-
nikających z zewnętrznego raportowania, powinny być zadane także w odniesieniu 
do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W obliczu przeprowadzanej 
reformy wręcz niezbędne jest oszacowanie nakładów ponoszonych na realizację 
procesów informacyjnych wewnątrz i na zewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego 
i odniesienie ich do korzyści uzyskiwanych z tego tytułu w wymiarze indywidula-
nym poszczególnych instytucji oraz globalnym całego systemu. Jest to pożądane 
tym bardziej, że w Polsce można zaobserwować to samo zjawisko, które zostało 
zidentyfi kowane i opisane przez Henderson. Zauważa ona bowiem, że w warunkach 
amerykańskich istnieje niewiele dowodów na to, że dane i informacje zgromadzo-
ne przez zewnętrzne instytucje nadzorujące, na podstawie raportowania uczelni, 
są w pełni wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Henderson konstatuje, 
że źródłem tego stanu rzeczy jest zogniskowanie uwagi w większym stopniu na 
gromadzeniu danych niż na ich wykorzystywaniu do podejmowania świadomych 
decyzji, co skutkuje rozerwaniem połączenia między celami, dla których dane są 
gromadzone, a ich wykorzystaniem (Henderson 2015: 31). Podobne spostrzeżenie 
zostało sformułowane już na wstępie niniejszego artykułu, gdy podkreślono, że 
ułatwienia w gromadzeniu i przechowywaniu danych, jakie stwarza współczesna 
technologia informacyjna, mogą skutecznie przesłonić cel, w którym te dane 
i informacje są gromadzone i wykorzystywane, a także prowadzić do powstania 
zjawiska gromadzenia danych i informacji „na wszelki wypadek”.

Zidentyfi kowane przez badaczy trudności zewnętrznego raportowania związane są 
głównie z zakresem danych oraz niejednoznacznością ich defi niowania. A. Henderson 
podkreśla, że jest to trudność szczególnie uciążliwa do pokonania w przypadku do-
browolnego raportowania do instytucji zewnętrznych, na przykład organizujących 
rankingi, gdyż stosowanie różnych defi nicji danych może powodować niespójność 
w raportowaniu (Henderson 2015: 24).
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Źródłem różnic w defi niowaniu danych okazuje się odmienność celów instytucji 
zewnętrznych, które te dane gromadzą i wykorzystują. Instytucje zewnętrzne często 
uzyskują dane od instytucji szkolnictwa wyższego funkcjonujących w różnych syste-
mach i uwarunkowaniach prawnych, stąd określenie uniwersalnego zestawu defi nicji 
danych jest bardzo utrudnione. Część defi nicji może nie przystawać do danego systemu 
lub być różnie w jego ramach interpretowana. Warto zatem mieć na względzie takie 
konsekwencje zróżnicowania defi nicji danych jak ich nieporównywalność. Wysiłek 
włożony przez instytucje szkolnictwa wyższego w gromadzenie i nieobowiązkowe 
raportowanie danych dla instytucji zewnętrznych nie zawsze przekłada się więc na 
użyteczny dla instytucji raportujących wynik. Należy to uwzględniać na przykład 
przy podejmowaniu decyzji o udziale w rankingach.

Henderson, oprócz scharakteryzowanych wyżej trudności merytorycznych, 
identyfi kuje także:

 – problemy prawne związane z koniecznością dokonania rozstrzygnięcia w kwe-
stii uprawnień instytucji zewnętrznej do udostępnienia jej przez instytucję 
szkolnictwa wyższego żądanych informacji i danych;

 – problemy związane z kosztami przygotowania i opracowania informacji i da-
nych (Henderson 2015: 24–25).

W celu pokonania wskazanych wyżej trudności i ograniczenia obciążeń wynikają-
cych z rosnących oczekiwań dotyczących zewnętrznego raportowania, M. LoGrasso 
formułuje rekomendacje dla instytucji szkolnictwa wyższego. W celu zminimali-
zowania obciążeń generowanych przez konieczność zewnętrznego raportowania, 
LoGrasso postuluje konieczność zintegrowania obszarów działania na płaszczyznach 
przyczynowo-racjonalnej, analitycznej oraz techniczno-narzędziowej. Dla LoGrasso 
duże znaczenie ma określenie i zrozumienie racjonalnych podstaw zewnętrznego 
raportowania, czyli zakresu danych i przyczyn, dla których warto te dane dostarczyć 
instytucji zewnętrznej, oraz kontekstualizacja danych i informacji, czyli prezentowanie 
ich w szerokim kontekście działania danej instytucji szkolnictwa wyższego - jej celów 
rozwojowych, systemu wartości i postaw prezentowanych przez członków instytucji, 
a ponadto otoczenia, w którym funkcjonuje (LoGrasso 2015: 62).

Henderson i LoGrasso – badacze zajmujący się zagadnieniami zewnętrznego 
raportowania – zgadzają się co do tego, że jakkolwiek uwarunkowania otoczenia, 
w którym funkcjonują instytucje szkolnictwa wyższego, nacisk na policzalność 
i transparentność tych instytucji niejako wymuszają rosnące obciążenie ich obowiąz-
kami sprawozdawczymi, to jednak zarządzanie procesami informacyjnymi leżące 
u podstaw raportowania musi się odbywać w warunkach racjonalności postępowania. 
Głównym wyznacznikiem tej racjonalności jest zasadność raportowania danych 
i informacji o określonym zakresie konkretnej instytucji zewnętrznej. Podkreślają 
oni przy tym konieczność wyważenia nakładów pracy i środków na zarządzanie 
procesami informacyjnymi, ukierunkowanych na potrzeby wewnętrzne instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz związanych z zewnętrznym raportowaniem, a także na 
efektywność gospodarowania środkami przeznaczonym na zarządzanie informacją. 
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Za warunki niezbędne do osiągania korzyści z zewnętrznego raportowania uważają 
ujednolicenie defi nicji raportowanych danych i informacji, określenie ram prawnych 
i - co warte podkreślenia - kontekstualizację raportowanych danych i informacji.

Wyniki badań nad zewnętrznymi raportami jako narzędziem do oceny policzal-
ności szkół wyższych, zaprezentowane przez Demirbaşa i Engina (2017) w kontekście 
tureckiego systemu szkolnictwa wyższego, przedstawiają nieco odmienny od wyników 
badań amerykańskich obraz zewnętrznego raportowania, co jest prawdopodobnie 
rezultatem odmienności procesów rozwojowych i ewaluacyjnych amerykańskiego 
i tureckiego systemu szkolnictwa wyższego. 

Demirbaş i Engin przeprowadzili analizę próby rocznych raportów o osiągnie-
ciach składanych przez tureckie uniwersytety państwowe, identyfi kując w jej wyniku 
wiele niedoskonałości tych raportów, podważających ich rzetelność jako świadectwa 
transparentności i policzalności uniwersytetów. Wśród zidentyfi kowanych uchy-
bień w raportach do najczystszych należały: nieumiejętność dostosowania się do 
określonego wzoru raportu, niewydolność lokalnych systemów uniwersyteckich 
w skutecznym gromadzeniu danych o osiągnięciach oraz brak lokalnych systemów 
pomiaru osiągnięć. Prezentowane rezultaty badań wskazują na to, że traktowanie 
zewnętrznego raportowania jako narzędzia do transparentności i policzalności 
instytucji szkolnictwa wyższego jest uwarunkowane wcześniejszym zbudowaniem 
w środowisku uniwersyteckim „kultury przeglądu i oceny osiągnięć” (performance 
review culture), wedle określenia autorów (Demirbaş, Engin 2017: 84).

Struktura organizacyjna systemu gromadzenia i prezentowania 

informacji i danych o osiągnięciach

Zagadnienia organizacyjne są rozpatrywane w piśmiennictwie w dwóch podstawo-
wych aspektach - na poziomie stanowym (jak zaznaczono wyżej publikacje dotyczą 
głównie rozwiązań stosowanych w Stanach Zjednoczonych) oraz na poziomie po-
szczególnych instytucji szkolnictwa wyższego, głównie w kontekście miejsca jednostki 
zarządzającej procesami informacyjnymi (institutional research offi  ce) w strukturze 
organizacyjnej instytucji. P.D. Chen i R.M. Haynes, analizując struktury organizacyj-
ne systemów gromadzenia oraz prezentowania informacji i danych o osiągnięciach 
w Stanach Zjednoczonych, zauważają, że w zależności od stanu są stosowane różne 
rozwiązania. Część z nich ma charakter dwupoziomowy i obejmuje multiinstytu-
cjonalne systemy, przy jednoczesnym funkcjonowaniu instytucji koordynującej 
lub zarządzającej procesami informacyjnymi i opracowującej raporty na poziomie 
stanowym (np. w stanie Teksas). W innych stanach odpowiedzialność za procesy 
zarządzania informacją jest scentralizowana i powierzana agencji funkcjonującej na 
poziomie stanowym albo całkowicie zdecentralizowana na poziomie poszczególnych 
instytucji szkolnictwa wyższego (np. w stanie Michigan) (Chen, Haynes 2015: 15).
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Z podobnym zróżnicowaniem podejść do zarządzania procesami informacyj-
nymi w instytucjach szkolnictwa wyższego spotykamy się także w Europie. Warto 
przy tym zaznaczyć, że funkcjonujący w Polsce system POL-on jest rozwiązaniem 
unikatowym w skali światowej. Nie zidentyfi kowano bowiem systemu o podobnym 
zakresie i kompleksowości systematycznie gromadzonych danych dotyczących 
szkolnictwa wyższego i nauki.

Niezależnie od zaprezentowanych wyżej modelowych rozwiązań organizacyj-
nych, głównym miejscem, w którym jest generowana, gromadzona, analizowana 
i raportowana informacja o osiągnięciach, pozostaje instytucja szkolnictwa wyż-
szego. Uwaga badaczy ogniskuje się więc także na roli jednostek organizacyjnych, 
które w tych instytucjach odpowiadają za zarządzanie procesami informacyjnymi. 
Relacjami między tą a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi instytucji, a także 
kwestiami związanymi z potrzebą wypracowania skutecznych mechanizmów współ-
pracy wewnątrzinstytucjonalnej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych 
i informacji zajęły się Yvonne Kochera Kirby i Nancy D. Floyd (2015).

Rozważania prowadzone przez autorki należy postrzegać w kontekście rozwiązań 
wewnątrzinstytucjonalnych stosowanych na uczelniach amerykańskich, dla których 
charakterystyczne są funkcjonowanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych odpo-
wiedzialnych za zarządzanie procesami informacyjnymi w instytucji oraz wewnętrzne 
i zewnętrzne raportowanie (institutional research offi  ces). Na uczelniach europejskich 
nie rozpowszechniło się stosowanie podobnego modelu organizacyjnego, w którym 
jednostka zajmująca się zarządzaniem procesami informacyjnymi jest jednostką wyod-
rębnioną w strukturze organizacyjnej od jednostek funkcjonalnych, odpowiedzianych 
za zrządzanie fi nansami, tok studiów, rekrutację na studia, zarządzanie kadrami itp.

Autorki zauważają, że w modelu amerykańskim pracownicy takiej wydzielonej 
jednostki organizacyjnej (institutional research offi  ce) w pełni odpowiadają za opra-
cowanie obowiązkowych raportów, a jednocześnie nie mają nadzoru nad genero-
waniem ani przygotowaniem danych stanowiących podstawę do ich opracowania 
(Kirby, Floyd 2015: 49). 

Kirby i Floyd wskazują także na konsekwencje wdrożenia modelu amerykańskiego 
dla postrzegania znaczenia danych i informacji w funkcjonowaniu organizacji. Autorki 
podkreślają, że perspektywa pracowników jednostek funkcjonalnych, w których 
generowane są dane i informacje, jest węższa. W większym stopniu koncentrują się 
oni na wygenerowaniu oraz wprowadzeniu danych i informacji do systemu, gubiąc 
z pola widzenia bardziej globalny kontekst ich wykorzystania, w powiązaniu z in-
nymi danymi i informacjami. Perspektywa pracowników jednostki zarządzającej 
procesami informacyjnymi jest szersza, dążą oni bowiem do zagregowania danych 
i informacji pochodzących z różnych jednostek funkcjonalnych, poszukują trendów 
rozwojowych, powiązań między informacjami odzwierciedlającymi różne aspekty 
funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego (Kirby, Floyd 2015: 50). 

Autorki zatem bardzo mocno podkreślają współodpowiedzialność dzieloną między 
jednostką zarządzającą informacją i jednostkami funkcjonalnymi, a także wskazują 
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na czynniki warunkujące skuteczną współpracę, czyli stosowanie ujednoliconych 
defi nicji danych oraz dostosowanie harmonogramu dostarczania danych i informacji 
do rytmu pracy poszczególnych jednostek funkcjonalnych w taki sposób, aby zada-
nia związane z realizacją procesów informacyjnych nie kolidowały z podstawowym 
zakresem działalności tych jednostek (Kirby, Floyd 2015: 51–52).

Model europejski, w obrębie którego właściwe danej jednostce organizacyjnej 
podstawowe funkcje są połączone z mającymi charakter horyzontalny zadaniami 
związanymi z zarządzaniem procesami informacyjnymi, amplifi kuje niebezpieczeń-
stwo ograniczenia procesów informacyjnych do ram działalności określonej jednostki 
i zgubienia z pola widzenia szerszego kontekstu instytucjonalnego i pozainstytucjo-
nalnego. Z tego powodu model amerykański zarządzania procesami informacyjnymi 
wart jest wprowadzenia w strukturach organizacyjnych uczelni europejskich. 

W nurcie badań nad aspektami organizacyjnymi procesów informacyjnych 
mieszczą się publikacje prezentujące wyniki badań nad projektowaniem zintegrowa-
nych systemów informacyjnych obsługujących instytucje szkolnictwa wyższego, ich 
diagnozowaniem oraz użytkownikami. Ten kierunek badań nie jest bezpośrednio po-
wiązany z głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Pośrednio jednak 
wyniki projektowania i diagnozowania systemów informacyjnych, jako wspierających 
realizację procesów informacyjnych, mają znaczenie kluczowe. W tym kontekście 
warte zauważenia są wyniki badań, których celem było zbudowanie mapy drogowej 
służącej zaprojektowaniu zintegrowanego systemu informacyjnego opartego na za-
sadzie łączenia aspektów strategicznych, fi zycznych, logicznych i organizacyjnych. 
Na podstawie wyników diagnozy subsystemów informacyjnych funkcjonujących 
w jednym z uniwersytetów w Turcji opracowano zasady łączenia poszczególnych 
podsystemów i zaproponowano ich logiczną strukturę, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na spójność logiczną systemu, związaną z zapobieganiem redundancji danych 
i informacji (Özturan i in. 2015). 

Wykorzystanie metod analizy danych dotyczących uczenia się 

(big data, learning analytics)

Badacze zajmujący się analizą danych dotyczących uczenia się ogniskują zaintereso-
wania na identyfi kacji i charakterystyce metod learning analytics z punktu widzenia 
ich celowości oraz użyteczności na poziomie indywidualnym oceny osób uczących 
i uczących się, instytucjonalnym oraz w wymiarze społecznym, związanym z trans-
parentnością i policzalnością uczelni.

A. Rubel oraz K. Jones, powołując się na ustalenia George’a Siemensa, przytaczają 
defi nicję learning analytics, wskazując, że metoda ta obejmuje „pomiar, gromadzenie, 
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analizę i raportowanie danych dotyczących uczących się oraz warunków, w których 
uczenie się odbywa, w celu zrozumienia i optymalizacji procesu uczenia się”3. 

Autorzy wyszczególniają także cele learning analytics, podkreślając oczywiste 
powiązanie stosowania tych metod i wykorzystania ich wyników do wsparcia procesu 
podejmowania świadomych decyzji dotyczących procesów uczenia się, dla których to 
decyzji uzasadnienie stanowią argumenty oparte na wynikach analizy danych. Rubel 
i Jones akcentują w tym kontekście powiązanie wyników learning analytics z rosną-
cym naciskiem na policzalność i transparentność instytucji szkolnictwa wyższego.

Drugi z celów learning analytics, opisanych przez cytowanych wyżej badaczy, 
jest mniej oczywisty i w mniejszym stopniu dostrzegany w rozważaniach dotyczą-
cych zarządzania procesami informacyjnymi w szkolnictwie wyższym. Cel ten jest 
osadzony w wykorzystaniu wyników learning analytics do lepszego zrozumienia 
czynników sprzyjających i niesprzyjających uzyskaniu zakładanych osiągnięć przez 
osoby uczące się, zarówno w odniesieniu do bieżących postępów, jak i w odniesieniu 
do przewidywanego końcowego sukcesu. Stosowanie metod learning analytics wspo-
maga nauczycieli w monitorowaniu i zgłębianiu postępów studentów na poziomie 
indywidualnym i całej grupy, w ocenie możliwości osiągnięcia przez studentów 
zakładanych efektów uczenia się, a w konsekwencji w podejmowaniu odpowiednio 
wcześnie interwencji ograniczających niebezpieczeństwo nieosiągnięcia wyznaczo-
nych celów uczenia się (Rubel, Jones 2017: 28–29). 

Warto przy tym zwrócić uwagę na bardzo ścisłe w tym kontekście związki po-
dejścia zorientowanego na studenta w procesie uczenia się (student centred learning) 
z metodami learning analytics. Badacze zajmujący się learning analytics stosują metodę 
analizy przypadków, prezentując przykłady rozwiązań systemowych stosowanych na 
uczelniach amerykańskich. Należy przy tym podkreślić, że rozwiązania te są bardzo 
mocno osadzone w warunkach konkurowania uczelni o pozyskanie studentów, w któ-
rych istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej jest przekonanie potencjalnych 
kandydatów do tego, że wybrana przez nich szkoła zapewni im osiągnięcie w określonym 
z góry czasie predefi niowanego sukcesu edukacyjnego. W tak określonych warunkach 
do wskaźników transparentności i policzalności o kluczowym znaczeniu zaliczają się 
wskaźnik wysokiej jakości kandydatów, wysoki wskaźnik retencji studentów i wysoki 
wskaźnik ukończenia studiów w terminie, a utrzymanie tych wskaźników na wysokim 
poziomie wymaga monitorowania procesu uczenia się i szybkiego identyfi kowania 
czynników zagrażających sukcesowi edukacyjnemu oraz ich niwelowania. W opisanym 
kontekście wyniki eksploracji dużych zasobów różnych kategorii danych dotyczących 
procesu uczenia się, wykorzystywane jako podstawa do zrozumienia wpływu różnych 
czynników na ten proces, stają się nieocenionym wsparciem, umożlwiającym monito-
rowanie uczenia się studentów i ich osiągnięć oraz odpowiednio szybkie przewidywanie 

3 „Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners 
and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which 
it occurs” (Rubel, Jones 2017: 28).
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niebezpieczeństwa nieosiągnięcia założonych/zakładanych celów, a w konsekwencji 
podejmowanie interwencji, na przykład przez zalecenie studentowi skorzystania 
z właściwych w danej sytuacji zasobów edukacyjnych.

Wyniki analizy przypadków systemów dokumentowania doświadczeń i wyników 
osiąganych przez studentów, przeprowadzonej przez A. Rubela i K. Jonesa, a także 
F. Yeung i A. Falluccę, wskazują na dużą różnorodność celów i możliwości systemów 
wykorzystujących metody learning analytics, a wśród nich:

 ● Systemy doradcze (e-advising system), które na podstawie wyników analizy 
indywidualnego profi lu studenta i porównania go z profi lami innych studen-
tów dokonują oceny aktualnego i przyszłego współczynnika sukcesu studenta 
i podpowiadają indywidualne ścieżki kształcenia oraz rozpoznają możliwości 
wyboru kursów zapewniających większe prawdopodobieństwo sukcesu.

 ● Systemy mieszane, w ramach których analizowane są nie tylko indywidulane 
profi le studentów (np. oceny), ale także zachowanie studentów w trakcie zajęć 
(obecność i zaangażowanie). Do tego celu mogą być wykorzystywane nawet 
rozwiązania typu RFID służące do śledzenia i analizowania ruchu studentów 
na kampusie, co pozwala nie tylko na badanie obecności studenta na zajęciach, 
ale także na identyfi kowanie wykorzystywanych przez niego zasobów (np. 
zasobów elektronicznych w bibliotece) i porównywanie z uzyskiwanymi przez 
studenta osiągnięciami (Rubel, Jones 2017; Yeung, Falluca 2017).

Należy podkreślić, że jakkolwiek wyniki stosowania metod i systemów learning 
analytics stwarzają duże możliwości wykorzystania ich w doskonaleniu zarówno in-
dywidualnych procesów uczenia się, jak i polityki oraz procesów instytucjonalnych, 
zastosowanie learning analytics stwarza też niebezpieczeństwo nadużyć mających 
źródło na przykład w niezapewnieniu wysokiej jakości procesów informacyjnych, 
braku anonimizacji gromadzonych danych czy ich nadinterpretacji. Opracowanie 
przejrzystych i klarownych zasad stosowania metod learning analytics w instytucji 
szkolnictwa wyższego ma zatem znaczenie kluczowe dla właściwego i skutecznego 
wykorzystania ich wyników. Jako przykład takich zasad można wskazać Code of 
Practice for Learning Analytics4 opracowany w Wielkiej Brytanii przez Jisc.

Systemy informacji o szkolnictwie wyższym – analiza przypadków

W tej części artykułu zostały scharakteryzowane ogólnokrajowe systemy informacji 
o szkolnictwie wyższym. Z jednej strony ich celem jest zapewnienie publicznego 
dostępu do informacji o ofercie edukacyjnej w poszczególnych krajach. Z drugiej 
strony gwarantują one transparentność przez ukazanie danych liczbowych i tendencji 
rozwojowych w systemach szkolnictwa wyższego, których reprezentację stanowią.

4 https://www.jisc.ac.uk/guides/code-of-practice-for-learning-analytics (dostęp: 31.05.2018).
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W celu ukazania różnych podejść do form organizacyjnych, zakresu prezento-
wanych informacji oraz określania grupy adresatów, do analizy i charakterystyki 
zostały wybrane systemy informacyjne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji 
oraz Stanach Zjednoczonych, podlegające instytucjom publicznym, działające na 
zlecenie organów ustawodawczych lub organów władzy państwowej. Charakterystyka 
każdego z systemów obejmuje zakres gromadzonej informacji i danych, określenie 
adresatów, sposób wyszukiwania i prezentowania informacji. Prezentowane opisy 
zostały sporządzone na podstawie stron internetowych serwisów, których adresy 
zamieszczono w przypisach. 

Wielka Brytania

Offi  ce for Students5 

Offi  ce for Students (OfS) jest agencją publiczną raportującą dane Parlamentowi za 
pośrednictwem Departamentu Edukacji (Department of Education). Wymóg utwo-
rzenia Offi  ce for Students został określony w brytyjskim prawie o nauce i szkolnictwie 
wyższym (Higher Education and Research Act). W akcie tym wyszczególniono 
także podstawowe obowiązki Offi  ce for Students. Jednym z zadań tej agencji jest 
zapewnienie studentom dostępu do informacji wspierającej ich w podejmowaniu 
decyzji o wyborze miejsca i kierunku studiów. Zakres informacji udostępnianych 
za pośrednictwem serwisu Offi  ce for Students obejmuje:

1) Informacje wspierające studentów w wyborze uczelni i kierunku studiów. 
Źródłem, do którego kieruje OfS, jest Unistats6 będący ofi cjalnym serwisem 
zawierającym informacje i dane o ofercie edukacyjnej w zakresie studiów 
I stopnia (undergradute) brytyjskich uczelni oraz umożliwiającym wyszukiwanie 
i porównywanie tych danych. Zakres informacji udostępnianych przez Unistats 
uwzględnia także wyniki ogólnokrajowych badań zadowolenia studentów oraz 
dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia absolwentów. Szczególną uwagę 
warto zwrócić na dostosowanie zakresu podawanych w serwisie Unistats infor-
macji do potrzeb konkretnej grupy użytkowników – studentów. Dla studiów 
II stopnia (postgraduate) nie opracowano na razie takiej ofi cjalnej informacji, 
funkcję tę może spełniać kilka serwisów, a wśród nich UCAS Postgraduate7. 

2) Wyniki badań losów absolwentów (Destination of Leavers form Higher Education 
DLHE survey). Od grudnia 2018 roku badania te są pod zarządem scharakte-
ryzowanej niżej instytucji, Th e Higher Education Statistics Agency (HESA), 

5 https://www.offi  ceforstudents.org.uk/ (dostęp: 31.05.2018).
6 https://unistats.ac.uk/ (dostęp: 31.05.2018).
7 https://www.ucas.com/?schemes=Postgraduate&theme=all_stages (dostęp: 31.05.2018).
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a sam kwestionariusz służący do badań ma być zmodyfi kowany i zastąpiony 
przez Graduate Outcome Survey.

3) Ponadto w serwisie OfS w zakładce Data and analysis można znaleźć dane 
dotyczące najważniejszych charakterystyk systemu szkolnictwa wyższego 
w Wielkiej Brytanii przedstawione w formie poglądowej, a wśród nich:

 – dane odzwierciedlające udział młodej populacji w szkolnictwie wyższym 
w układzie terytorialnym, ukazanym w formie poglądowej na mapie Wielkiej 
Brytanii;

 – wskaźniki retencyjności studentów odzwierciedlające udział studentów 
pozostających w systemie szkolnictwa wyższego w stosunku do liczby stu-
dentów włączonych do tego systemu w wyniku rekrutacji8;

 – rezultaty NSS (National Student Survey), za którego pośrednictwem studenci 
dokonują wszechstronnej oceny satysfakcji ze studiowania (oceny kadry 
prowadzącej zajęcia, sposobu oceniania, warunków studiowania, organi-
zacji i zarządzania procesem kształcenia, wsparcia w uczeniu się, poczucia 
uczestnictwa we wspólnocie akademickiej i wpływu na jej działania; rezul-
taty NSS, zarówno ogólny wskaźnik zadowolenia, jak i wyniki odnoszące 
się do poszczególnych zakresów oceny, są dostępne dla każdego kierunku 
w serwisie Unistats);

 – dane dotyczące zależności między określonymi grupami absolwentów 
wyodrębnionymi według wieku, płci, niepełnosprawności, przynależności 
etnicznej, pochodzenia terytorialnego (z terenów o wysokim wskaźniku scho-
laryzacji i słabiej zescholaryzowanych) a poziomem złożoności wykonywanej 
pracy zawodowej lub kontynuowaniem edukacji (employment outcomes); 

 – dane dotyczące aplikowania o pożyczki wspierające studentów studiów II 
stopnia (postgraduate), podawane w układzie grup takich jak wymienione 
wyżej;

 – wyniki ankiety Intention aft er Graduation odzwierciedlające udział osób 
podejmujących pracę lub kontynuujących kształcenie na poziomie postgra-
duate po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia (graduate);

 – wynik TEF (Teaching Excellence Framework), czyli wskaźnik doskonałości 
przyznawany uczelniom przez panele oceniające, które uwzględniają w oce-
nie: wyniki NSS, wskaźniki retencyjności, wyniki DLHE oparte na danych 
zbieranych na poziomie kraju. (Przyznawane są złote, srebrne, brązowe 
oraz tymczasowe wskaźniki TEF. Przyznawanie kategorii TEF wymaga od 
instytucji szkolnictwa wyższego, oprócz dostarczenia danych liczbowych, 

8 Non-continuation rates – stosunek liczby studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym 
stopniu, ale zarzucających je w trakcie pierwszego roku lub po jego zakończeniu, do liczby studentów 
rozpoczynających studia; continuation rates – stosunek liczby studentów, którzy ukończyli studia, do liczby 
studentów, którzy rozpoczęli studia; transfer rates – stosunek liczby studentów, którzy zarzucili wybrany 
kierunek studiów I stopnia w trakcie pierwszego roku i rozpoczęli studiowanie na innym kierunku, do 
liczby studentów rozpoczynających studia.
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także raportu samooceny, w którym prezentowana jest charakterystyka 
instytucji w powiązaniu z zakresem danych uwzględnianym w określeniu 
TEF Metrics9).

The Higher Education Statistics Agency (HESA)10

HESA jest instytucją zaufania publicznego, której zadaniem jest tworzenie ofi cjalnych 
statystyk dotyczących szkolnictwa wyższego. W pewnym zakresie oferowany przez 
nią system informacyjny stanowi w Wielkiej Brytanii odpowiednik Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (w części dotyczącej 
systemu szkolnictwa wyższego). To, co przede wszystkim różni te systemy, to brak 
w systemie POL-on publicznie dostępnych raportów. System HESA, w części do-
stępnej publicznie, jest oparty wyłącznie na raportach przedstawianych w formie 
wykresów lub tabel.

Zakres danych publikowanych w serwisie HESA obejmuje: 
1) Charakterystyki liczbowe studentów w układzie według różnych kategorii: 

 – szkół wyższych oraz kierunków studiów, 
 – płci, 
 – wieku, 
 – niepełnosprawności, 
 – pochodzenia etnicznego, 
 – szkoły, którą ukończyli, 
 – statusu socjoekonomicznego rodziców, 
 – pochodzenia z regionów o określonym poziomie uczestnictwa młodego 

pokolenia w edukacji na poziomie wyższym, 
 – pochodzenia z regionów Wielkiej Brytanii oraz innych państw,
 – zakwaterowania (domy akademickie, u rodziców, mieszkanie wynajmowane 

prywatne, własne mieszkanie).
2) Zmiany zainteresowania poszczególnymi kierunkami w czasie.
3) Charakterystyki liczbowe absolwentów w układzie według poziomu kwalifi -

kacji, ukończonych szkół wyższych, grup kierunków studiów, płci oraz absol-
wentów studiów I stopnia (graduale) - w układzie według ocen uzyskanych 
na zakończenie studiów.

Warto podkreślić, że HESA realizuje projekt Higher Education Data & Information 
Improvement Programme11 mający na celu opracowanie standaryzowanego słow-
nika defi nicji danych (Standard HE Data Set, Common Data Defi nition). Jest to 

9 Dane dotyczące wyników TEF są prezentowane na stronie: https://www.offi  ceforstudents.org.uk/
advice-and-guidance/teaching/tef-outcomes/#/ (dostęp: 31.05.2018).

10 https://www.hesa.ac.uk/ (dostęp: 31.05.2018).
11 https://www.hediip.ac.uk/new-landscape/ (dostęp: 31.05.2018).
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rozwiązanie podobne do amerykańskiego Common Data Set Initiative, który ma 
ułatwiać raportowanie i umożliwiać porównywalność prezentowanych na różnych 
platformach danych statystycznych, będących narzędziem transparentności i poli-
czalności systemów szkolnictwa wyższego.

Niemcy

Higher Education Compass12 

Serwis Higher Education Compass jest prowadzony przez Niemiecką Konferencję 
Rektorów (German Rectors’ Conference). Uczelnie upoważnione do umieszczania 
w tym serwisie informacji o oferowanych programach muszą spełniać określone przez 
Konferencję Rektorów wymagania: są to uczelnie państwowe lub uznane przez pań-
stwo, a oferowane przez nie programy zostały zatwierdzone przez państwo lub mają 
akredytację agencji uznawanej przez państwo. W systemie gromadzi się wyłącznie 
informacje o programach już realizowanych albo takich, które zostaną uruchomio-
ne nie później niż od semestru następującego po terminie złożenia przez uczelnię 
aplikacji do serwisu. Aplikacje składane przez uczelnie do serwisu w celu uzyskania 
możliwości zamieszczania informacji o ofercie edukacyjnej muszą zawierać dowody 
spełnienia przez uczelnię aplikującą warunków wymienionych wyżej.

Serwis Higher Education Compass jest adresowany głównie do kandydatów na 
studia. Stanowi klasyczny system informacyjno-wyszukiwawczy o ofercie eduka-
cyjnej szkół wyższych w Niemczech. Nie zawiera żadnych danych liczbowych, 
poza liczbą programów studiów wyższych, doktorskich oraz instytucji szkolnictwa 
wyższego. 

W serwisie oferowane są informacje dotyczące:
 – programów (kierunków) studiów (serwis dostarcza informacji o ok. 19 000 

programów),
 – instytucji szkolnictwa wyższego,
 – studiów doktoranckich.

Obok możliwości wyszukiwania informacji o programach i instytucjach szkol-
nictwa wyższego serwis oferuje także informacje o najważniejszych cechach systemu 
szkolnictwa wyższego w RFN oraz pomoc w podjęciu decyzji o wyborze uczelni 
i kierunku.

Wyszukiwanie kierunku można przeprowadzić za pomocą przyjaznego interfejsu 
wyszukiwawczego, zapewniającego możliwość formułowania złożonych wyrażeń 
wyszukiwawczych. Wyszukiwanie informacji o programach/kierunkach studiów 
może być prowadzone zarówno według kryteriów treściowych (np. według grupy 

12 https://www.hochschulkompass.de/en/study-in-germany.html (dostęp: 3.06.2018).
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przedmiotowej [subject groups], co można uznać za odpowiednik obszaru kształ-
cenia, oraz według kierunków [areas of study], a także specjalności [fi elds of study]), 
jak i kryteriów o charakterze formalnym (zasad rekrutacji, rodzaju uzyskiwanej 
kwalifi kacji [degree], w tym także kwalifi kacji do wykonywania zawodu nauczyciela, 
semestru, od którego rozpoczyna się kształcenie, formy studiów, języka wykładowego). 
Zapewniona jest także możliwość wyselekcjonowania kierunków akredytowanych 
oraz takich, po których ukończeniu absolwent uzyskuje podwójny dyplom, a także 
możliwość ograniczenia rezultatów wyszukiwania do jednej uczelni lub regionu. 
Podobny interfejs wyszukiwawczy umożliwia wyszukiwanie studiów doktoranckich.

Po wyszukaniu programu użytkownik otrzymuje podstawowe informacje o kie-
runku (poziomie kształcenia, tytule zawodowym uzyskiwanym po zakończeniu 
studiów, zasad rekrutacji, terminach, opłatach), a także dane kontaktowe do osób 
mogących udzielić dalszych informacji oraz zwięzłą charakterystykę uczelni oferu-
jącej studia na danym kierunku.

Ofi cjalne dane statystyczne dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Niemczech, 
obejmujące liczbę studentów, instytucji szkolnictwa wyższego, osób nowo przyjętych 
na studia, absolwentów, w układzie według różnych kategorii (np. krajów związkowych, 
kierunków studiów), jak również liczbę profesorów, nadanych stopni naukowych 
doktora oraz doktora habilitowanego, są dostępne w serwisie niemieckiego urzędu 
statystycznego (Statistisches Bundesamt)13. 

Niemiecka Konferencja Rektorów opracowuje przegląd podstawowych danych 
statystycznych dotyczących szkolnictwa wyższego w Niemczech i publikuje w po-
staci broszury w serwisie internetowym tej organizacji14. W przeciwieństwie do 
serwisów brytyjskich nie są tu jednak oferowane publicznie wyniki badań satysfakcji 
społeczności studenckiej. W wyniku poszukiwań w sieci WWW nie zidentyfi kowa-
no też serwisów zawierających wyniki badań absolwentów ani danych dotyczących 
zatrudnialności absolwentów szkół wyższych.

Szwecja

Study in Sweden15 

W Szwecji, podobnie jak w Niemczech, system wyszukiwania informacji o programach 
studiów jest odrębnym systemem, prowadzonym przez Swedish Institute i adreso-
wanym przede wszystkim do kandydatów z zagranicy. Zakres danych o programach 

13 https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/
InstitutionsHigherEducation/InstitutionsHigherEducation.html (dostęp: 3.06.2018).

14 https://www.hrk.de/activities/statistics/ (dostęp: 3.06.2018).
15 https://studyinsweden.se/ (dostęp: 3.06.2018).
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studiów udostępnianych w serwisie oraz zasady i kryteria wyszukiwania informacji 
są podobne do tych, które wykorzystano w serwisie niemieckim.

Swedish Higher Education Authority16 

Jest to instytucja, która ofi cjalnie na zlecenie rządu zajmuje się monitorowaniem 
i analizą trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego w Szwecji. Instytucja ta spo-
rządza coroczne raporty na podstawie danych raportowanych przez szkoły wyższe 
do szwedzkiego urzędu statystycznego (Statistics Sweden) i bezpośrednio do Swedish 
Higher Education Authority. Raporty są publikowane w serwisie Swedish Higher 
Education Authority. Prezentują szwedzkie szkolnictwo wyższe w perspektywie mię-
dzynarodowej, trendy rozwojowe szkolnictwa wyższego w Szwecji w danym roku, 
ilustrowane danymi liczbowymi, a także podstawowe dane o systemie szkolnictwa 
wyższego w danym roku. Raport obejmuje różne zakresy danych.

1) W odniesieniu do studiów I oraz II stopnia dla roku akademickiego, którego 
raport dotyczy, są to:

 – liczby osób rozpoczynających studia w układzie według instytucji szkolnictwa 
wyższego, mediany wieku osób rozpoczynających studia, proporcji płci, 
w odniesieniu do globalnej liczby studentów na danej uczelni,

 – liczby studentów według obszarów kształcenia (nauki humanistyczne i te-
ologia, nauki społeczne oraz technologia),

 – proporcje liczb studentów studiów I oraz II stopnia,
 – liczby nadanych kwalifi kacji. 

2) W odniesieniu do studiów III stopnia są to:
 – liczby kursów i programów studiów III stopnia,
 – liczby osób rozpoczynających studia III stopnia w układzie według instytucji 

szkolnictwa wyższego, w odniesieniu do globalnej liczby doktorantów oraz 
liczby nadanych stopni naukowych doktora. 

3) W odniesieniu do kadry dydaktycznej i naukowej są to:
 – liczby pracowników dydaktycznych i naukowych w układzie w układzie 

według instytucji szkolnictwa wyższego oraz proporcji płci.
4) W odniesieniu do nakładów fi nansowych są to:

 – wielkości całkowitych nakładów fi nansowych w układzie według instytucji 
szkolnictwa wyższego, a także proporcji nakładów na studia I oraz II stopnia. 

16 http://english.uka.se/statistics.html (dostęp: 3.06.2018).
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Stany Zjednoczone

Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)17 

IPEDS jest systemem, w którym gromadzone i analizowane są dane dotyczące 
systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje on podsta-
wowe dane, takie jak liczba zrekrutowanych studentów, wysokość środków wyko-
rzystanych na wsparcie materialne studentów, liczba pracowników, nadane tytuły 
zawodowe i przyznane certyfi katy. Grupa odbiorców informacji, jak podano na 
stronie IPODS, jest określona bardzo szeroko i obejmuje Kongres, agencje federalne 
i stanowe, uczelnie, stowarzyszenia zawodowe, biznes, a także media, studentów 
i ich rodziców. Dane gromadzone w IPEDS są wykorzystywane na poziomie fe-
deralnym i stanowym do analizowania i doskonalenia polityk edukacyjnych oraz 
na poziomie poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego do benchmarku 
i analiz porównawczych. 

Rzetelne i terminowe wypełnianie przez uczelnie wszystkich kwestionariuszy 
IPEDS jest określone wymogami amerykańskiego prawa szkolnictwa wyższego 
i obowiązkowe dla wszystkich uczelni, które uczestniczą albo wnioskują o udział 
w jakichkolwiek federalnych programach wsparcia fi nansowego. Warto przy tym 
zauważyć, że w IPEDS oszacowany został czas niezbędny do wypełnienia poszczegól-
nych kwestionariuszy, a uczelnie są zachęcane do przekazywania informacji zwrotnej 
dotyczącej poprawności tych szacunków. Ma to na celu zapewnienie racjonalności 
działań związanych z zewnętrznym raportowaniem i zapobieganie obciążaniu uczelni 
nadmiernymi obowiązkami w tym zakresie, na co już wskazywano w niniejszym 
artykule.

Warto podkreślić, że IPDES jest tylko jednym z systemów zarządzanych przez 
National Center for Education Statistisc (NCES)18. NCES z kolei stanowi jedną z agend 
Instutite of Education Sciences (IES), jednostki w ramach struktury U.S. Department 
of Education, która odpowiada między innymi za ewaluację, opracowywanie danych 
statystycznych oraz badania. Działalność IES ma charakter kompleksowy, dotyczy 
całego systemu edukacji i obejmuje nie tylko ewaluację systemu edukacji oraz groma-
dzenie i opracowanie ofi cjalnych danych statystycznych dotyczących stanu edukacji, 
ale także prowadzenie długookresowych badań na dużych próbach w celu identyfi -
kacji aspektów wymagających doskonalenia. W Stanach Zjednoczonych została więc 
zbudowana kompleksowa infrastruktura informacyjna i badawcza, której celem jest 
nie tylko gromadzenie danych i wyników, ale przede wszystkim ich wykorzystanie na 
poziomie federalnym, stanowym i instytucjonalnym do właściwego dysponowania 
zasobami oraz ustawicznego doskonalenia systemu edukacji.

17 https://nces.ed.gov/ipeds/ (dostęp: 5.06.2018).
18 https://nces.ed.gov/ oraz https://ies.ed.gov/aboutus/ (dostęp: 3.06.2018).
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IPEDS oferuje dostęp do:
1) Informacji dotyczących college’ów w ramach opcji Find Your College. Każdy 

college jest charakteryzowany przez zestaw danych obejmujących ofertę dy-
daktyczną, przyznawane tytuły zawodowe (kwalifi kacje), lokalizację, koszty 
kształcenia. Zestaw kryteriów wyszukiwawczych w serwisie został bardzo 
rozbudowany i zawiera, obok wskazanych wyżej, także takie informacje jak 
maksymalna i minimalna liczba punktów z różnych rodzajów testów, wymagana 
w procesie rekrutacji, oraz dane dotyczące na przykład zespołów sportowych. 
Istnieje też możliwość zbudowania złożonego wyrażenia wyszukiwawczego 
i zawężenia wyszukiwania. Podobny do narzędzia Find Your College jest system 
College Aff ordablity and Transparency Center19. 

2) Informacji dotyczących podstawowych trendów rozwojowych w szkolnictwie 
wyższym przez możliwość generowana wykresów odzwierciedlających zmien-
ność w pespektywie długookresowej wskaźników skuteczności funkcjonowania 
instytucji szkolnictwa wyższego, na przykład współczynnika retencyjności 
studentów, liczby nadanych tytułów zawodowych, liczby studentów otrzymu-
jących wsparcie fi nansowe, liczby kandydatów. 

3) Informacji dotyczących szczegółowych charakterystyk poszczególnych instytucji 
szkolnictwa wyższego w ramach opcji Use the Data. Przedstawiany jest tam 
między innymi Data Feedback Report, w którym z użyciem narzędzi grafi cz-
nych prezentowane są dane i zapewniona jest możliwość ich porównywania.

Ponadto IPEDS oferuje kandydatom na studia i studentom liczne narzędzia 
wsparcia, a wśród nich narzędzie wspierające kandydatów w oszacowaniu kosztów 
kształcenia, w aplikowaniu za pośrednictwem serwisu do Federal Student Aid oraz 
doradztwo w zakresie ubiegania się o kredyt na studia, a także wsparcie w planowaniu 
ścieżki kariery. Jednocześnie IPEDS oferuje interfejs (Report Your Data), za którego 
pośrednictwem uczelnie mogą wprowadzać i modyfi kować dane ich dotyczące. 

Podsumowanie analizy systemów informacji o szkolnictwie wyższym 

Analiza systemów informacji o szkolnictwie wyższym wykazała zróżnicowanie 
w następujących zakresach:

 – instytucji zarządzających tymi systemami oraz podejść i form organizacyjnych, 
na których się one opierają,

 – kategorii obiektów dokumentowanych w systemach oraz informacji i danych 
gromadzonych, przechowywanych, analizowanych i raportowanych w tych 
systemach,

 – adresatów informacji i raportów,
 – sposobów prezentowania informacji i danych. 

19 https://collegecost.ed.gov/ (dostęp: 3.06.2018).
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W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii funkcjonują systemy specjalnie 
dedykowane szkolnictwu wyższemu, mające umocowanie w prawie. Warto podkreślić, 
że bardzo wyraźne powiązanie systemów amerykańskiego i brytyjskiego z regula-
cjami prawnymi stanowi źródło ich ukierunkowania na budowanie systemowej 
i instytucjonalnej samowiedzy, niezbędnej do podejmowania decyzji związanych 
z kształtowaniem polityk na poziomie państwa/stanu oraz decyzji strategicznych, 
a także porównywania się z innymi uczelniami na poziomie poszczególnych insty-
tucji szkolnictwa wyższego. Jest to szczególnie dostrzegalne w przypadku systemu 
amerykańskiego, ale również brytyjskiego, zogniskowanych na wspieraniu policzal-
ności i transparentności uczelni przez dostarczanie kompleksowych, a jednocześnie 
szczegółowych danych ewaluacyjnych o wskaźnikach sukcesu edukacyjnego uczelni. 
Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych zbudowano zintegrowaną infrastrukturę za-
pewniającą nie tylko zarządzanie procesami informacyjnymi, ale również wsparcie 
infrastruktury informacyjnej - badawczą, umożliwiającą wykorzystanie rezultatów 
działalności informacyjnej w doskonaleniu działania oraz systemu edukacyjnego. 
W przypadku systemu brytyjskiego warto z kolei zwrócić uwagę na znaczący 
udział głównych interesariuszy szkolnictwa wyższego w gromadzeniu dla nich 
danych ewaluacyjnych, gdyż jednym ze wskaźników uwzględnianych w systemie 
jest wynik National Student Survey. Systemy amerykański i brytyjski pełnią też 
funkcję informacyjną w odniesieniu do oferty dydaktycznej uczelni, ale funkcja 
ta spełniana jest niejako „przy okazji”, choć wypełniana w sposób kompleksowy 
i przyjazny dla odbiorcy. 

Systemy niemiecki i szwedzki są w większym stopniu nastawione na spełnianie 
funkcji informacyjnej, szczególnie dotyczy to oferty edukacyjnej. Ich usytuowanie 
organizacyjne jest odmienne od amerykańskiego oraz brytyjskiego. Systemy te bowiem 
są prowadzone przez niezależne organizacje profesjonalne (na przykład Konferencja 
Rektorów Niemieckich) lub przez instytucje, których misją jest promowanie kraju, 
jak w przypadku Szwecji. Oba te ciała nie są organizacjami specjalnie powołanymi 
do gromadzenia, analizowania i raportowania informacji i danych dotyczących 
szkolnictwa wyższego.

Również w Szwecji i Niemczech dane statystyczne są gromadzone w ramach kra-
jowych systemów statystycznych. Powoduje to rozproszenie informacji o szkolnictwie 
wyższym w różnych systemach oraz oddzielenie informacji o ofercie dydaktycznej 
od statystyk prezentujących trendy rozwojowe. 

W analizowanych systemach można zaobserwować zróżnicowane podejścia do 
określania kręgu odbiorców informacji, przy czym kategoria użytkowników systemu 
jest precyzyjnie zdefi niowana wyłącznie w przypadku amerykańskiego systemu IDEPS. 
Oferty systemów są kierowane do grup stosunkowo wąskich, to jest kandydatów na 
studia i studentów, jak w systemach szwedzkim oraz niemieckim, lub do w gruncie 
rzeczy nieograniczonych kręgów publiczności, na przykład w systemie brytyjskim 
czy amerykańskim. Cechą wspólną dla wszystkich analizowanych systemów jest 
zapewnienie publicznego dostępu do informacji.
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W analizowanych systemach opisywane są różne kategorie obiektów - programy 
studiów, instytucje szkolnictwa wyższego, studia doktoranckie. Prezentowane są 
w nich także różne rodzaje danych o tych obiektach, opisowe oraz liczbowe. 

Warto zauważyć, że oprócz dość typowych kategorii danych w niektórych systemach 
dostępne są niespotykane gdzie indziej kategorie, na przykład wyniki NSS czy wynik 
TEF w systemie brytyjskim. Godne podkreślenia jest to, że w systemie brytyjskim 
uwzględnia się informację zwrotną od interesariuszy, czyli studentów, co ma swoje źródło 
w odpowiednim systemie gromadzenia danych (bowiem w większości krajów badania 
satysfakcji studentów są zdecentralizowane; to samo dotyczy badań absolwentów).

W omówionych wyżej systemach w rozmaity sposób podchodzi się także do 
doboru danych liczbowych. W systemach szwedzkim i niemieckim dostępne są na 
ogół proste dane liczbowe, jak liczba studentów, kadry akademickiej, co najwyżej 
ze wskazaniem udziału danej kategorii w liczbie globalnej, na przykład nowo przy-
jętych studentów w ogólnej liczbie studentów albo liczby kobiet w globalnej liczbie 
kadry akademickiej. 

Systemy amerykański i brytyjski są zaś oparte na prezentowaniu wskaźników 
efektywności, między innymi wskaźników jakości kandydatów, retencyjności stu-
dentów, liczby nadanych tytułów zawodowych, zatrudnialności studentów, wysokości 
wynagrodzenia uzyskiwanego po ukończeniu studiów. W systemach angielskim 
i amerykańskim ma to bardzo istotne znaczenie jako dowód policzalności insty-
tucji szkolnictwa wyższego, ponieważ zatrzymanie studenta w uczelni, a następnie 
zapewnienie mu mocnej pozycji na rynku pracy jest świadectwem sukcesu nie tylko 
studenta, ale także instytucji uczelnianej.

Informacje i dane prezentowane w analizowanych systemach, jakkolwiek przed-
stawiane w różnej formie (generowanych wykresów, postdefi niowanych raportów 
opisowych ilustrowanych w sposób poglądowy danymi liczbowymi, zestawień 
tabelarycznych, zagregowanych wskaźników) są przyjazne w odbiorze dla różnych 
grup użytkowników o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach percepcyjnych. 

Zakończenie

Celem artykułu była identyfi kacja i charakterystyka kierunków badań nad zarządza-
niem procesami informacyjnymi w instytucjach i systemach szkolnictwa wyższego, 
a także rozpoznanie oraz opis podobieństw i różnic między systemami informacji 
o szkolnictwie wyższym na podstawie wyników analizy porównawczej krajowych 
systemów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwecji. Osią prowadzonych 
rozważań było powiązanie problematyki zarządzania procesami informacyjnymi 
z policzalnością i transparentnością instytucji szkolnictwa wyższego.

Wyniki analizy i krytyki najnowszego piśmiennictwa wykazały, że zaintereso-
wanie procesami informacyjnymi w szkolnictwie wyższym dominuje w badaniach 
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amerykańskich, przy czym główne nurty badawcze ogniskują się wokół zagadnień or-
ganizacyjnych i mają cel ściśle pragmatyczny, odnoszący się do racjonalizacji procesów 
zarządzania informacją i ograniczenia obciążeń uczelni związanych z wewnętrznym 
i zewnętrznym raportowaniem. Drugi, wyraźnie wyodrębniający się kierunek badań 
opiera się na wykorzystaniu wyników analizy dużych zasobów danych dotyczących 
uczenia się do podnoszenia skuteczności indywidualnych procesów uczenia się oraz 
wsparcia przedsięwzięć instytucjonalnych w doskonaleniu tych procesów.

Wyniki analizy i krytyki piśmiennictwa przynoszą dość zaskakujący wynik, jeśli 
chodzi o identyfi kację luk w stanie badań. Zarówno w piśmiennictwie europejskim, 
jak i amerykańskim można zaobserwować brak zainteresowania badaczy potrzebami, 
oczekiwaniami, zachowaniami i barierami informacyjnymi wewnętrznych i ze-
wnętrznych interesariuszy szkolnictwa wyższego. Niedobór wiedzy w tym zakresie 
stanowi, jak można przypuszczać, jedno z istotnych źródeł sygnalizowanego wyżej 
gromadzenia informacji i danych na zapas oraz przytłoczenia instytucji szkolnictwa 
wyższego nadmiernymi obowiązkami sprawozdawczymi. Należy zatem postulować 
podjęcie systemowych badań nad zachowaniami informacyjnymi różnych kate-
gorii odbiorców informacji o instytucjach i systemie szkolnictwa wyższego w celu 
wykorzystania wyników tych badań do doskonalenia systemów informacyjnych 
funkcjonujących w omawianym obszarze.

Potrzebę tę potwierdzają wyniki analizy porównawczej krajowych systemów 
informacyjnych o szkolnictwie wyższym funkcjonujących w trzech krajach euro-
pejskich – Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji – oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Zaobserwowane w wyniku analizy zróżnicowanie podstaw organizacyjnych, zakresu 
i sposobu prezentacji informacji i danych, dyferencjacja grup adresatów przechowy-
wanej i udostępnianej informacji, doboru danych liczbowych i wskaźników może być 
przyczyną konfuzji użytkowników tych systemów, szczególnie w dobie globalizacji 
rynku informacyjnego. W tym kontekście pożądane byłoby wypracowanie uniwer-
salnych standardów projektowania systemów informacji o szkolnictwie wyższym 
oraz zdefi niowanie zestawu podstawowych danych w skali co najmniej europejskiej 
na wzór przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych20 
oraz Wielkiej Brytanii21. 

20 Common Data Set Initiative, http://www.commondataset.org/ (dostęp: 3.06.2018).
21 Higher Education Data & Information Improvement Programme, https://www.hediip.ac.uk/new-

landscape/ (dostęp: 3.06.2018). Jednym z celów tego programu jest opracowanie standaryzowanego słownika 
defi nicji danych (Standard HE Data Set, Common Data Defi nition).
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