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STRESZCZENIE  

Opracowanie składa się z krótkiego wprowadzenia, opisu wybranych uczelnianych 
programów lojalnościowych oraz typologii programów lojalnościowych. Na końcu 
zamieszczone są: spis źródeł literaturowych i pozostałych oraz załącznik z wynikami danych 
zastanych.  

Amerykańskie uczelnie przywiązują bardzo wielką wagę do budowania i podtrzymywania 
więzi z absolwentami. Pierwsze stowarzyszenie absolwenckie w USA zostało założone już 
w 1821 roku w Williams College. Aktywność takich stowarzyszeń oraz umiejętność 
wykorzystania aktywności i lojalności byłych studentów sprawiają, że uczelnie z USA stają 
się przykładem efektywnych działań. Co więcej, tradycja i doświadczenie Amerykanów 
doczekały się wielu opracowań i analiz, dzięki czemu jeszcze łatwiej mogą zostać 
wykorzystane do wskazania najskuteczniejszych programów lojalnościowych. 

Przeanalizowane cztery uczelnie (dwie prywatne i dwie publiczne; dwie duże i dwie 
mniejsze) pozwalają na wieloaspektowe wskazanie, jak mogą funkcjonować programy 
lojalnościowe. W Stanach Zjednoczonych stowarzyszenia absolwenckie są powoływane przez 
byłych studentów, ale ściśle współpracują z macierzystymi uczelniami. Szkoły wyższe z kolei 
doceniają wartość współpracy z absolwentami i tworzą biura/działy do spraw absolwentów 
(alumni relations), w których zatrudniają po kilkadziesiąt osób. Dzięki takiej liczbie 
pracowników możliwy jest podział pracy i poszczególne osoby mogą zajmować się 
konkretnymi rocznikami studiów; absolwentami określonych kierunków; organizowaniem 
spotkań czy prowadzeniem komunikacji z absolwentami. 

W amerykańskich szkołach znaczną wagę przywiązuje się do popularyzowania programów 
lojalnościowych już od pierwszego roku studiów. Z tego powodu korzysta się z pomocy 
studentów-wolontariuszy (otrzymujących czasem niewielkie wynagrodzenie) w prowadzeniu 
kampanii telefonicznych czy organizowania spotkań (homecoming). Istotną rolę w budowaniu 
lojalności odgrywają zajęcia nieobowiązkowe takie, jak wydarzenia sportowe, które są 
ważnym czynnikiem podtrzymującym późniejsze związki z macierzystą uczelnią. W procesie 
komunikowania Amerykanie sięgają do wszystkich dostępnych form i kanałów, nadal 
korzystając z tradycyjnej poczty, ale i z nowoczesnych mediów społecznościowych. Te 
ostatnie są szczególnie istotne w programach skierowanych dla najmłodszych absolwentów, 
którzy dopiero ukończyli studia. 

Przynależność do stowarzyszenia związana jest zazwyczaj z uiszczaniem opłat, ale wiąże się 
z korzyściami takimi, jak zniżki na produkty i usługi firm współpracujących z daną uczelnią, 
dostęp do programów edukacyjnych, możliwość korzystania z uczelnianych bibliotek. Oprócz 
materialnych zysków, w opinii Amerykanów równie ważna jest funkcja społeczna: włączanie 
w działalność charytatywną i budowanie obywatelskiej postawy. 

W Europie przykłady uczelni czeskich, skandynawskich oraz holenderskich i belgijskich 
stanowią przegląd europejskich pomysłów na organizowanie programów lojalnościowych. 
W Czechach stowarzyszenia absolwentów powstały stosunkowo niedawno i, jak w przypadku 
Uniwersytetu Masaryka w Brnie, bywają organizowane niezależnie od działań uczelni. 
Problemami czeskich stowarzyszeń jest ich niezbyt duża liczebność oraz bardzo małe 
budżety. Większe sukcesy osiągają stowarzyszenia poszczególnych kierunków studiów 
Uniwersytetu Karola, które dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych sponsorów są w stanie 
fundować stypendia dla najlepszych młodych naukowców. 
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W Skandynawii programy lojalnościowe są budowane i administrowane przez uczelnie. 
Podstawowym celem ich działania jest podtrzymywanie więzi nie tylko z uczelnią, ale także 
pomiędzy samymi absolwentami. Dzięki utworzonym w ten sposób sieciom młodzi 
absolwenci mogą odnaleźć wsparcie w trakcie poszukiwania zatrudnienia. W przypadku 
uczelni belgijskich program skierowany do absolwentów/ studentów ma za zadanie zbudować 
wzajemnie stosunki między absolwentami i Uniwersytetem. Obie uczelnie inwestując 
w rozwój i nietypowe formy pakietów lojalnościowych sprawiają, że wzrasta zadowolenie 
studentów, co przekłada się na korzyść dla uczelni tworząc potencjalnych darczyńców 
wspierających działalności uczelni. Uniwersytet w Liege stawia na ciągły kontakt 
z absolwentami, poprzez organizacje szkoleń czy kursów podnoszących ich kompetencje 
w myśl zasady kształcenia przez całe życie.  

W przypadku uczelni polskich najczęściej występują inicjatywy oddolne – studenci powołują 
do życia stowarzyszenie, którego celem jest umożliwienie im utrzymywania wspólnych 
kontaktów. Komunikacja z absolwentami odbywa się za pomocą newslettera, strony 
internetowej oraz poczty elektronicznej (e-mail). W ramach współpracy z absolwentami 
proponuje im się różne możliwości wspierania uczelni (np. sponsoring badań naukowych, 
stypendiów). Karta absolwenta upoważnia ich do różnych atrakcyjnych zniżek i rabatów na 
usługi i towary wielu znanych firm, comiesięcznego losowania nagród: voucherów, gadżetów 
itp., informacji o ciekawych wydarzeniach oraz zaproszeń na imprezy organizowane 
specjalnie dla Absolwentów. 

Uczelnie wykorzystują elementy marketingu relacji, którego celem jest zdobywanie lojalności 
absolwentów oraz spowodowanie by powracali do uczelni ponownie korzystając z jej usług. 
Proces ten wymaga wykształcenia jeszcze wśród studentów potrzeby ciągłego doskonalenia, 
poszukiwania wiedzy i chęci dokształcania się poprzez tradycyjne lub elektroniczne formy 
(studia podyplomowe, kursy e-learningowe, szkolenia zamknięte i otwarte, warsztaty, 
wykłady, konferencje i inne).  

Wypracowanie relacji poprzez wieloletni kontakt pomiędzy uczelnią a studentem, potem jej 
absolwentem powinno skutkować obopólną korzyścią. Dla uczelni wysokim popytem na 
usługi edukacyjne, dla absolwentów możliwością ciągłego doskonalenia (LLL). Budowanie 
dobrego wizerunku uczelni odbywa się zatem nie tylko poprzez tworzenie dobrej relacji ze 
studentami, ale również poprzez pozytywny przekaz ustny (marketing szeptany), będący 
konsekwencją wysokiego poziomu zadowolenia studentów oraz pozytywnego wizerunku 
uczelni w otoczeniu. Wszystkie te działania wpływają na przyszłe relacje z absolwentami. 
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WPROWADZENIE 

W dokumencie opisane zostały programy lojalnościowe kierowane do absolwentów studiów 
różnego typu i stopni (w tym studiów podyplomowych). Częstą strategią działania władz 
uczelni wobec absolwentów jest budowanie społeczności poprzez tworzenie stowarzyszeń 
absolwentów, czy też organizowanie zjazdów. Skupiając się przede wszystkim na tego typu 
działaniach, zespół badawczy zdecydował się pokazać także inne obszary relacji absolwent – 
uczelnia, szczególnie te związane z funkcjonowaniem samych organizacji absolwentów, 
kształceniem ustawicznym absolwentów i korzystaniem z różnych typów zasobów uczelni. 

CEL OPRACOWANIA 

Celem ekspertyzy był opis programów lojalnościowych kierowanych do absolwentów oraz 
charakterystyka stosowanych przez uczelnie strategii wobec absolwentów. W trakcie analizy 
wybranych programów zespół badawczy szukał odpowiedzi na następujące pytanie: jak jest 
realizowana współpraca uczelni z absolwentami (na wybranych przykładach europejskich 
i nieeuropejskich). Za podstawę opracowania modelu współpracy przyjęto doświadczenia 
uczelni amerykańskich, europejskich i polskich, zwracając szczególną uwagę na ich 
efektywność i możliwość wdrożenia opisywanych rozwiązań na szerszą skalę, na polskich 
uczelniach.  

W charakterystyce strategii i programów lojalnościowych skupiono się na czterech głównych 
wymiarach analitycznych: 

— Organizacyjnym: umiejscowienie organizacji absolwenckich w strukturze uczelni, jej 
struktura, liczebność zespołów odpowiedzialnych za programy lojalnościowe, kwestie 
finansowe, w tym wielkość budżetów (w stosunku do wielkości uczelni, liczby 
absolwentów), sposób finansowania zespołu itd. 

— Komunikacyjnym: metody pozyskania i aktualizacji danych osobowych absolwentów, 
ochrona danych osobowych i pozyskiwanie zgody na monitorowanie losów 
absolwentów, sposoby kształtowania i utrzymywania kontaktu z absolwentami itd. 

— Promocyjnym: wykorzystanie nowych technologii i internetowych narzędzi promocji, 
stosowane mechanizmy i skuteczność promocji programów lojalnościowych, 
społeczne aspekty programów lojalnościowych (stowarzyszenia, zjazdy) itd. 

— Strategicznym: popularność wśród absolwentów, formy uczestnictwa, powiązanie 
z innymi działaniami uczelni, monitoringiem losów zawodowych, działalnością biur 
karier, pracodawcami itd. 

METODY BADAWCZE 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano metodę analizy danych zastanych – desk 
research, która polega na gromadzeniu i analizie istniejących danych (tzw. źródła wtórne), 
dotyczących konkretnego problemu badawczego. W przypadku takich badań najczęściej 
wykorzystuje się zgromadzone i przetworzone dane przez agencje badawcze, media, banki 
danych, instytucje publiczne (np. uczelnie, GUS) itp. Ten typ badań, w odróżnieniu od innych 
metod, nie wymaga pracy w terenie i kontaktu z respondentami, jego zaletą jest niski koszt 
oraz szybkość realizacji. Analiza danych zastanych często jest wykorzystywana jako wstęp do 
dalszych badań.  
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W ramach prac badawczych zespół zastosował ustrukturyzowaną analizę porównawczą 
przypadków tj. analizę wdrożeń programów lojalnościowych na wybranych uczelniach 
w oparciu o sparametryzowane kryteria opisujące dobre praktyki w tym zakresie.  

ŹRÓDŁA DANYCH ZASTANYCH  

Jako źródła danych wykorzystano informacje przedstawione na stronach domowych uczelni 
oraz stowarzyszeń absolwentów, dokumenty uczelniane takie jak: statuty i raporty roczne, 
plany finansowe i plany strategiczne. Zwrócono również uwagę na publikacje naukowe, które 
poświęcone są temu tematowi. Dodatkowo przeprowadzono sondę telefoniczną wśród 
pracowników uczelni polskich, w której pytano się o skuteczność działań: współpracy między 
uczelnią i absolwentami, zadeklarowanych na stronach internetowych; a w przypadku uczelni 
amerykańskich – także e-mailową w celu uzupełnienia brakujących informacji. Spis 
wykorzystanych źródeł przedstawia spis źródeł literaturowych i pozostałych na końcu 
dokumentu.  

Do analizy porównawczej praktyk i programów lojalnościowych wybrano wdrożenia na 15 
uczelniach: 4 amerykańskich, 8 europejskich i 3 polskich. Jednostki te zostały wyodrębnione 
na podstawie wstępnej analizy eksploracyjnej działań lojalnościowych uczelni europejskich 
i nieeuropejskich. Tabela 1 przedstawia listę wybranych uczelni wraz ze stosowanymi 
skrótami wykorzystanymi w analizie danych zastanych. 

Tabela 1. Znaczenie skrótów uczelnianych 
Skrót Nazwa uczelni 

NYU New York University 

UHar Harvard University 

UMich University of Michigan Ann Arbor 

PV A&M Prairie View A&M University 

UKar Uniwersytet Karola w Pradze 

UMas Uniwersytet Masaryka w Brnie 

ULund Uniwersytet w Lund 

Uupp Uniwersytet w Uppsali 

NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim 

ULiege Uniwersytet w Liege 

UVA The University of Amsterdam 

UEind Eindhoven University of Technology 

ALK Akademia Leona Koźmińskiego 

UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Źródło: opracowanie własne 

KRYTERIA ANALIZY DANYCH ZASTANYCH 

W czterech głównych wymiarach analitycznych (opisanych wcześniej) wyróżniono 20 
kategorii, które z kolei charakteryzują wymienione typy. Relacje te przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Wymiary, kategorie oraz typy wypracowane w projekcie 
wymiar Kategoria Typ 

Ogólny  

Rok założenia organizacji 
absolwentów   

Wielkość uczelni 
(w liczbie studentów)    

Budżet uczelni (mln. PLN)    

Typ uczelni 
prywatna 
publiczna 

Organizacyjny 

Podstawy prawne 
funkcjonowania organizacji 

uczelniana 
niezależna 

współpracująca 

Wielkość organizacji 
jedna ogólnouczelniana 

jedna ogólnouczelniana + wydziałowe 

Wielkość zespołu 
duże >10 
małe <10 

Budżet 
mały – do 100 tys. Euro 

duży – pow. 100 tys. Euro 

Źródło finansowania 
uczelniane 

stowarzyszenie – składki 
stowarzyszenie – sponsoring 

Organizacja w strukturze 
uczelni 

biuro karier 
biuro promocji 

dział absolwentów 
pozauczelniana 

Wpływ na zarządzanie 
uczelnią  

rada zarządzająca (tak) 
nie 

Komunikacyjny 

Pozyskiwanie danych o 
absolwentach 

registrar  
(od rejestracji na studia, migracja danych) 
zbieranie danych w momencie otrzymania 

dyplomu 
dobrowolna informacja ze strony absolwentów 

Aktualizacja danych 
o absolwentach 

telefoniczna 
emailowa 

samodzielna weryfikacja (przez www) 

Kanały komunikowania się 
z absolwentami 

emailowy 
telefoniczny 
newsletter 

czasopismo absolwentów 
spotkania absolwenckie 

święto uczelni 
strona internetowa 

media społecznościowe 
listowna 

Treści komunikowania się  ogólnouczelniane informacje (news) 
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wymiar Kategoria Typ 
szczegółowe osiągnięcia uczelni (cases) 

ogólnouczelniane informacje (views) 
Częstotliwość 

komunikowania się 
częściej niż raz na rok 
rzadziej niż raz na rok 

Promocyjny  

Adresat  

absolwenci (bogaci, wpływowi) 
absolwenci (zwykli) 

studenci 
absolwenci (fresh, do roku) 

Formy promowania  

wolontariat studencki 
pakiety startowe absolwenta (na wyjściu) 

norma wzajemności  
(abs. zadowoleni skłonni do działania)  
c-board (tablica ogłoszeń klasyczna) 

e-board (tablica ogłoszeń elektroniczna) 
pozyskiwanie sponsorów na rzecz uczelni 

wsparcie finansowe działań uczelni 
(targetowanie) 

Pozostały 

Aktywności 

zniżki na oferty edukacyjne uczelni 
karty rabatowe 

dostęp do zbiorów biblioteki uczelni 
uczelniane imprezy sportowe 

annual drive (coroczna zbiórka pieniędzy na 
rzecz uczelni) 

promowanie przedsiębiorczości absolwentów 

LLA cohabitation life 

sponsorowanie stypendiów dla studentów 
monitorowanie losów absolwentów 
udział abs. w rekrutacji studentów 

utrzymywanie kontaktów władz uczelni 
z absolwentami 

Źródło: opracowanie własne 
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UCZELNIANE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE  

USA 

W powszechnej, nie tylko polskiej, opinii amerykańskie szkolnictwo wyższe jest najlepiej 
rozwinięte na świecie pod względem jakości świadczonych usług edukacyjnych, 
innowacyjności badań naukowych i prestiżu. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się 
procesy, które obecnie dotykają uczelni i systemów szkolnictwa wyższego na całym świecie 
takie, jak: komodyfikacja szkolnictwa wyższego, urynkowienie, podejście do studenta jako do 
konsumenta, etc. W raportach organizacji międzynarodowych (OECD, Bank Światowy, 
UNESCO) bardzo często Stany Zjednoczone przedstawiane są jako przykład, na którym 
należy opierać reformy wprowadzane w innych krajach. Takie podejście jest również 
wyraźnie widoczne w polskim dyskursie; tak oficjalnym, prezentowanym przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i w wypowiedziach pracowników uczelni, przedstawicieli 
świata biznesu czy studentów1

Także w dziedzinie organizowania i współpracy ze stowarzyszeniami absolwentów Stany 
Zjednoczone mogą być traktowane jako ważny przykład. Pierwsze takie stowarzyszenie 
zostało założone w 1821 roku przez absolwentów Williams College. Jego zadaniem było 
kontynuowanie przyjaźni nawiązanych w czasie trwania studiów. Wkrótce podobne 
organizacje powstały wśród absolwentów Brown, Yale, Cornell i Dartmouth

. 

2. Ale dopiero 
w roku 1906 absolwenci Harvardu z roku 1881 jako pierwsi postanowili wspólnie przekazać 
pieniądze na rzecz Almeae Matris w wysokości 113 777 dolarów. Suma nie była może 
imponująca, ale zapoczątkowała nowy trend – zwracania się do absolwentów z prośbą 
o finansowe wsparcie; trend, który rozwinął się bardzo mocno po I wojnie światowej (ze 
względu na przemiany amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego) i który do dzisiaj 
odgrywa istotną rolę w zapewnianiu finansowej stabilności działań amerykańskich uczelni3

Kolejne zmiany w amerykańskim systemie szkolnictwa wyższego, które dokonały się po II 
wojnie światowej, doprowadziły do zwiększonej aktywności tak samych uczelni, jak 
i stowarzyszeń absolwentów, zmierzającej do zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami 
a ich byłymi uczniami. Przy czym należy podkreślić, że od czasu szybkiego umasowienia 
szkolnictwa wyższego (wejście na rynek edukacyjny pokolenia baby boomers oraz 
zwiększone zaangażowanie federalne, m.in. za sprawą Higher Education Act of 1965) ta 
współpraca przestała się ograniczać jedynie do transferowania pieniędzy na rzecz pieniędzy. 
Tym bardziej, że podejście zapoczątkowane przez administracje Jima Cartera oraz Ronalda 
Reagana, dążące do ograniczenia publicznych wydatków przy jednoczesnym zwiększaniu 

. 

                                                 
1 Np. Paulo Santiago, Karine Tremblay, Ester Basri, Elena Arnal, Tertiary Education for the Knowledge Society. 
Volume 1. Special Features. Governance, Funding, Quality, OECD, Paris 2008; red. Hans de Wit, Isabel 
Jaramillo, Jocelyne Gasel-Ávila, Jane Knight, Higher Education in Latin America: The International Dimension, 
Washington: The World Bank 2005; Shabi Yusuf, Kaoru Nabeshima, How Universities Promote Economic 
Growth, Washington: The World Bank 2007; Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class 
Universities, Washington: The World Bank, 2009 
2 Lauren G. Bent, Young Alumni Giving: An Exploration of Institutional Strategies, rozprawa doktorska Johnson 
& Wales University 2012, s. 24; Sheryl A. Bourgeois, The Relationship Between Alumni Presence on the 
Governing Board and Institutional Support, rozprawa doktorska Claremont Graduate University 2013, s. 11. 
3 Noah D. Drezner, Philanthropy and Fundraising in American Higher Education, “ASHE Higher Education 
Reports” vol. 37, nr 2 (2011), s. 24. 



Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

11 

rozliczalności uczelni, wymusiło poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania 
działalności instytucji szkolnictwa wyższego4

Tworzenie i zarządzanie programami lojalnościowymi ma dla amerykańskich uczelni istotne 
i wymierne znaczenie. Wysokość prywatnego wsparcia uzyskanego przez amerykańskie 
szkoły wyższe wyniosła w 2007 roku około 29 miliardów dolarów, z tego około 28% 
przekazane zostało przez absolwentów. Należy przy tym zauważyć, że od początku XXI 
wieku obie te wielkości nie uległy zasadniczym zmianom

. 

5

Ze względu na specyfikę amerykańskiego szkolnictwa wyższego istnieją wyraźne różnice 
pomiędzy prywatnymi oraz publicznymi (w większości stanowymi) uczelniami. Pierwsze 
z nich – utrzymują się przede wszystkim z opłat za studia oraz prywatnych darowizn (nie 
tylko od absolwentów), dlatego w tych uczelniach dużo większy nacisk jest kładziony na 
podtrzymywanie i wspieranie związków dawnych studentów z uczelnią. Uczelnie publiczne 
część swoich kosztów operacyjnych mają pokrywane z funduszy stanowych, dlatego ich 
działanie nie jest tak całkowicie zależne od prywatnego wsparcia. Zmiany stanowych polityk 
wobec szkolnictwa wyższego, wymuszone cięciami budżetowymi, doprowadziły do tego, że 
uczelnie publiczne w ciągu ostatnich dwóch dekad równie mocno zabiegają o względy 
prywatnych darczyńców

. 

6

Do pokazania rozwiązań amerykańskich programów lojalnościowych wykorzystane zostaną 
cztery uczelnie: University of Michigan, Ann Arbor; Prairie View A&M University, New 
York University oraz Harvard University. Dwie pierwsze z nich są uczelniami publicznym, 
z których pierwsza jest prestiżową uczelnią badawczą, druga zaś powstała realizując 
założenia Second Land Grant Act i miała za zadanie służyć społeczności i potomstwu 
dawnych niewolników. Wspominany już Harvard od wielu lat jest uznawany za najlepszą 
uczelnię na świecie i od równie długiego czasu jest szkołą, która potrafi zyskać najwięcej 
finansowego wsparcia. Ze względu na specyfikę prawno-organizacyjną Harvard jest też 
uczelnią, w której absolwenci odgrywają największą rolę

. 

7

                                                 
4 Edward P. St. John, Nathan Daun-Barnett, Karen M. Moronski-Chapman, Public Policy and Higher 
Educationi, New York: Routledge 2013, s. 36-53; N.D. Drezner, Philanthropy..., dz. cyt., s. 25-26. 

. New York University należy do 
grupy tak zwanych New Ivies, czyli dynamicznie rozwijających się uczelni, które przeszły od 
skupiania się głównie na funkcji edukacyjnej do pracy badawczej i które konsekwentnie 
poprawiają swoje miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach szkół wyższych. 
Spośród omawianych uczelni najstarsza organizacja absolwencka istnieje na Harvardzie, 

5 David J. Weerts, Alberto F. Cabrera, Thomas Sanford, Beyond Giving: Public Advocacy and Volunteer 
Behaviors of Public University Alumni, “Research in Higher Education”, vol. 51, (2010), s. 346; Alumni Giving 
in the New Millennium. A Guide to Securing Support, Washington: Ayers & Associates, Inc. 2002, s. 1; 
Marybeth Gasman, Fundraising at Historically Black Colleges and Universities: An All Campus Approach, New 
York: Routledge 2012, s. 57-58.  
6 Alumni Giving, dz. cyt., s. 2-4; N.D. Drezner, Philanthropy..., dz. cyt., s. 2; M. Gasman, s. 59; Noah D. Drezner, 
Cultivating a Culture of Giving: An Exploration of Institutional Strategies to Enhance African American Young 
Alumni Giving, rozprawa doktorska University of Pennsylvania 2008, s. 17. 
University of Michigan, Ann Arbor – w 16,6% koszty swego działania pokrywa z funduszy stanowych 
i federalnych; Praire View A&M University (który jest specyficznym teksańskim uniwersytetem stworzonym 
z myślą o wsparciu ambicji edukacyjnych Afroamerykanów) – aż 38%; a w przypadku prywatnego New York 
University udział funduszy stanowych i federalnych wynosi nieco ponad 0,2%; Harvard w swojej dokumentacji 
nie podaje wyraźnie takich danych, z rozproszonych informacji można wywnioskować, że udział ten wynosił ok. 
16.6% (głównie były to federalne granty badawcze).  Zob.: The University of Michigan 2012-2013 Budget 
Detail, University of Michigan 2012; Fiscal Year 2012 Board Approved Operating Budget by System Member, 
Texas A&M University System 2012; New York University Consolidated Financial Statements August 31, 2012 
and 2011, New York University 2012. 
7 Radosław Rybkowski, Upadek stopni-stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, 
Kraków: Wydawnictwo WAM 2011 



Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

12 

gdzie została założona już w 1840 roku. NYU swoją organizację powołało w nowoczesnej 
formie dopiero w 1996 roku, choć już wcześniej istniały stowarzyszenia absolwentów 
poszczególnych roczników. Na University of Michigan stowarzyszenie absolwentów zostało 
założone w 1897 roku, a na Prairie View A&M University stowarzyszenie powołano do życia 
w 1986 roku 8

SPOSÓB ORGANIZACJI 

. 

Programy lojalnościowe amerykańskich uczelni skupione są wokół działania stowarzyszeń 
absolwentów. O skuteczności ich działań oraz o korzyściach, jakie osiąga uczelnia decyduje 
w znacznej mierze organizacyjne powiązanie stowarzyszenia z uczelnią macierzystą. Istnieją 
trzy główne typy stowarzyszeń absolwenckich. Pierwsze – funkcjonują niezależnie od 
uczelni, przez co nie otrzymują finansowego oraz organizacyjnego wsparcia ze strony uczelni. 
Przy takim rozwiązaniu – absolwenci w najmniejszym stopniu angażują się w finansowe 
i niefinansowe wspieranie szkoły9

Drugi typ oparty jest na wzajemnej zależności, w której stowarzyszenie działa do pewnego 
stopnia niezależnie, ale otrzymuje od uczelni wsparcie finansowe i organizacyjne (w postaci 
przekazania pomieszczeń, wyposażenia oraz opłacania wynagrodzenia etatowym 
pracownikom). Jednocześnie uczelnia jest zależna od stowarzyszenia absolwentów: prezydent 
musi przedstawiać raporty roczne, przedstawiciele absolwentów powoływani za pomocą 
stowarzyszenia zasiadają w radach zarządzających tych uczelni. Ten sposób funkcjonowania 
stowarzyszeń jest najczęstszy i na takich zasadach działają w czterech uczelniach wybranych 
jako przykład. Przy czym należy zauważyć, że w przypadku Harvardu – tylko i wyłącznie 
absolwenci tej uczelni mają prawo wybierania członków Rady Nadzorców (Board of 
Overseers), która to Rada ma prawo powoływania członków Korporacji Harvardu – w tym 
prezydenta tej uczelni. Harvard University jest więc ekstremalnym przykładem uczelni, 
w której o jej losach decydują tylko i wyłącznie absolwenci

. 

10

Trzeci typ stowarzyszeń absolwentów jest całkowicie zależny i podporządkowany 
macierzystej uczelni i staje się dodatkowym działem w administracji uczelnianej. 
Stowarzyszenie jest utrzymywane przez uczelnię, a utrzymywanie łączności z absolwentami 
za sprawą tak zorganizowanego stowarzyszenia ma charakter przede wszystkim merkantylny 
– ma doprowadzić do finansowego wsparcia ze strony byłych studentów. Ten trzeci typ jest 
rzadki, gdyż nie cieszy się wielkim uznaniem wśród absolwentów. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że absolwenci uczestniczący w programach lojalnościowych powinni być 
traktowani jako ważni i aktywni partnerzy, a stawiane przed stowarzyszeniem cele muszą być 
konsultowane z absolwentami

. 

11

W badaniach amerykańskich wskazuje się na wyraźną pozytywną zależność pomiędzy 
pieniędzmi inwestowanymi w stowarzyszenia absolwentów a późniejszym finansowym 
wsparciem. Jak zauważa Gasman – potrzeba pieniędzy, by pozyskać pieniądze. Wydatki na 
stowarzyszenia absolwentów wahają się pomiędzy 1 a 3 procent budżetu uczelni. Szkoły 

. 

                                                 
8 Marian N. Newson, Re: Question about NYU Alumni, e-mail 12 kwietnia 2013; Antwaun Stanley, Re: History 
of Alumni Association, e-mail 12.04.2013; Constitution, Prairie View A&M University National Alumni 
Assocation, http://www.pvualumni.org/wp-content/uploads/2011/02/Constitution-By-Laws-Revised-2009.pdf 
(12.04.2013), s. 2; About the Harvard Alumni Assocation, Harvard Alumni, http://alumni.harvard.edu/about-
haa/history (12.04.2013) 
9 M. Gasman, s. 66; Rodney T. Cohen, Alumni to the Rescue: Black College Alumni and Their Historical Impact 
on Alma Mater, “International Journal of Educational Advancement”, vol. 8, nr 1 (2008), s. 20-21. 
10 Harvard’ President and Leadership, Harvard University, http://www.harvard.edu/harvards-president-
leadership (23.02.2013).  
11 M. Gasman, s. 66; Billie Sue Schulze, Changing the Odds. Lessons Learned from the Kresge HBCU Initiative, 
Washington: Kresge 2005, s. 84 i 89. 
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prywatne (NYU i Harvard) nie muszą publikować szczegółowych raportów ze swej 
działalności, dlatego nie ma dokładnych danych, choć autorzy wskazują, że uczelnie 
prywatne, o ustalonym prestiżu przodują w wielkości wydatków na te cele tak, jak przodują 
w wielkości zdobywanych funduszy (budżety tych uczelni to odpowiednio: 5 333 611 000 
oraz 4 041 698 000 dolarów; natomiast liczba studentów to: 43 911 oraz 27 392)12. 
W uczelniach publicznych, ze względu na prawo dostępu do informacji, te dane są bardziej 
szczegółowe. Budżet University of Michigan, Ann Arbor, w roku 2012 po stronie wydatków 
wynosił 5 038 571 000 dolarów, natomiast liczba studentów: 42 716; Prairie View A&M 
University dysponował w roku finansowym 2012 budżetem w wysokości 170 908 287 
dolarów, przy 8 336 studentach. W odniesieniu do działań programów lojalnościowych, to 
UMich w roku budżetowym 2012-2013 przeznaczyło na budowanie relacji z absolwentami 
3 065 734 dolary, co stanowiło około 0,5% wydatków uczelni. Natomiast w Praire View 
A&M University przeznaczono na takie cele 115 336 dolarów, co stanowiło zaledwie 0,07% 
wydatków tej uczelni!13

W każdej z analizowanych uczelni powołany jest zespół (department) zajmujący się 
sprawami absolwentów. W trzech z nich: Harvardzie, UMich oraz Prairie View są to zespoły, 
które zajmują się tak zwanymi krajowymi stowarzyszeniami absolwentów. Obok nich są 
także powoływane są zespoły (ze swoimi biurami i pracownikami) dla poszczególnych, 
zwłaszcza tych najbardziej prestiżowych wydziałów (school, college, department). 
W Harvardzie w ogólnouczelnianym zespole pracuje 28 osób; natomiast w Harvard Law 
School Alumni Center zatrudnionych jest 40 osób, a w Harvard Kennedy School of 
Government stałe zatrudnienie mają tylko trzy osoby, wspierane przez zmieniające się 
nieustająco grono wolontariuszy, rekrutowanych głównie z grona aktualnych studentów. 
UMich ma dobrze rozbudowany dział zajmujący się obsługą i relacjami z absolwentami, 
zatrudniający aż 63 osoby. Tak duża grupa wynika między innym z wielkości samej uczelni, 
która może poszczycić się około 900 000 żyjącymi absolwentami. Podobnie jak w przypadku 
Harvardu istniejące osobno stowarzyszenie Alumni and Friends of University of Michigan 
Law School ma swoje osobne biuro, w którym zatrudnione są 22 osoby. Natomiast Prairie 
View zatrudnia do obsługi absolwentów zaledwie 4 osoby

 

14

New York University posiada centralne biuro do spraw absolwentów, ale jest ono niezwykle 
skromne (zaledwie trzy osoby) z tego względu, że ciężar podtrzymywania kontaktów 
z absolwentami przeniesiony został na poszczególne szkoły (wydziały) uniwersytetu. 
Ponieważ osoby te ściśle ze sobą współpracują można uznać, że w sumie do obsługi 
absolwentów NYU oddelegowanych jest 21 osób

. 

15

Działalność biur stowarzyszeń oraz samych stowarzyszeń nie jest finansowana tylko 
i wyłącznie z pieniędzy przekazywanych przez uczelnie. O ile możliwość przyjęcia do 
stowarzyszenia absolwentów jest uzależniona od ukończenia studiów na danej uczelni 
(UMich przewiduje kategorię – przyjaciela, friend, który nie posiada jednak pełni praw 

. 

                                                 
12 M. Gasman, s. 58-59. 
13 The University of Michigan 2012-2013 Budget Detail, University of Michigan 2012; Fiscal Year 2012 Board 
Approved Operating Budget by System Member, Texas A&M University System 2012. 
14 Staff Directory, Harvard Alumni, http://alumni.harvard.edu/about-haa/staff; HLS Alumni Center Staff 
Directory, Harvard Law School, http://www.law.harvard.edu/alumni/contact-us/directory.html; Contact Us, 
Harvard Kennedy School, http://www.hks.harvard.edu/about/alumni/contact_arrd; Staff Directory, Alumni 
Association University of Michigan, http://alumni.umich.edu/about-the-alumni-association/contact-AAUM/staff-
directory; Contact Us, Office of Development and Alumni Relations Contact Information, Univeristy of 
Michigan Law School, http://www.law.umich.edu/alumniandfriends/Pages/staffdirectory.aspx; Prairie View  
A&M Univeristy, http://www.pvamu.edu/pages/2979.asp. 
15 Contact Us, NYU Office of Alumni Relations, 
http://alumni.nyu.edu/s/1068/2col.aspx?sid=1068&gid=1&pgid=352.  

http://www.law.harvard.edu/alumni/contact-us/directory.html�
http://alumni.umich.edu/about-the-alumni-association/contact-AAUM/staff-directory�
http://alumni.umich.edu/about-the-alumni-association/contact-AAUM/staff-directory�
http://www.law.umich.edu/alumniandfriends/Pages/staffdirectory.aspx�
http://alumni.nyu.edu/s/1068/2col.aspx?sid=1068&gid=1&pgid=352�


Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

14 

przysługujących absolwentom), to pozostawanie w tym gronie wymaga opłacenia składki 
członkowskiej. Powszechną zasadą jest, iż im bardziej prestiżowa uczelnia, tym wyższe są 
składki. W Prairie View składka ta wynosi od 30 dolarów rocznie dla absolwentów, którzy 
właśnie ukończyli szkołę, przez 60 dolarów rocznie dla pozostałych absolwentów, po 500 
dolarów członkostwa dożywotniego (life time membership). W UMich przynależność zaraz 
po ukończeniu studiów jest darmowa, potem roczne opłaty są zróżnicowane: 69 dolarów 
(opłata podstawowa) lub 119 dolarów umożliwia korzystanie z większej ilości ofert UMich: 
(opłata GOLD; między innymi dotyczących uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach 
szkoły). Dożywotnie członkostwo kosztuje 1 200 dolarów i na tym poziomie nie ma już 
podziału na członkostwo podstawowe i typu GOLD. W NYU roczna opłata członkowska 
wynosi 250 dolarów. Harvard nie nakłada żadnych opłat na członków stowarzyszenia 
uznając, że rozpoczęcie nauki w tej uczelni tworzy z nią związek już na całe życie16

KOMUNIKACJA Z ABSOLWENTAMI 

. 

Ponieważ w Stanach Zjednoczonych istnieje długa tradycja tworzenia stowarzyszeń 
absolwentów oraz współpracy pomiędzy uczelniami a ich byłymi studentami – nie istnieje 
tam problem z początkowym pozyskiwaniem danych korespondencyjnych. A amerykańskie 
przepisy nie przewidują tak rygorystycznej ochrony danych osobowych, dlatego nie potrzeba 
dodatkowych pozwoleń, by uzyskane dane przetwarzać w celu podtrzymywania kontaktu 
z byłymi studentami. Oczywiście, aktywność zawodowa, życie rodzinne, etc. przyczyniają się 
do mobilności absolwentów, dlatego wykorzystuje się zróżnicowane kanały komunikacyjne 
w celu podtrzymywania związków oraz aktualizowania baz danych. Każda strona internetowa 
towarzystwa absolwentów zawiera zachęty do aktualizowania danych oraz proste w użyciu 
formularze. 

Uczelnie nie tylko oczekują w tym względzie na działania byłych studentów, ale stosują 
aktywne techniki komunikacji. Pomimo pojawienia się nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (internet, Facebook, Twitter, texting), w dalszym ciągu publikowane są 
newslettery albo magazyny (najczęściej roczniki; także w wersji papierowej) dla 
absolwentów. Każdy z nich zawiera papierowe formularze do aktualizowania danych, 
możliwe do przesłania tradycyjną pocztą. Ponieważ przynależność do towarzystwa wiąże się 
najczęściej z koniecznością uiszczania opłaty, dlatego aktywni członkowie nie mają oporów 
przed odnotowywaniem wszelkich zmian. 

Uczelnie amerykańskie prowadzą także coroczne akcje pozyskiwania funduszy od 
absolwentów. (Takimi funduszami, potrzebnymi do realizowania celów stowarzyszeń, są też 
składki członkowskie.) Dla przeprowadzenia skutecznej akcji nie wystarcza tradycyjna forma 
komunikacji drogą pocztową. Dlatego chętniej korzysta się z rozmów telefonicznych, do 
prowadzenia których angażowani są studenci-wolontariusze. Taka rozmowa jest także okazją 
do ewentualnego wprowadzania zmian w bazach danych. Doświadczenia amerykańskie 
wskazują, że młodzi absolwenci (grupa do 35. roku życia) chętniej odwołują się do nowszych 
form komunikacji: Facebook, SMSy (29% pozytywnego odzewu, wobec 26% odzewu na 
tradycyjną formę listową). Wiadomości tekstowe okazują się szczególnie przydatne 
w wykorzystywaniu nowej formy finansowego wspierania: małe kwoty pieniędzy 
przekazywane na realizowanie konkretnych, zrozumiałych dla młodych absolwentów 
celów17

                                                 
16 Membership, Prairie View A&M University National Alumni Association, 
https://secure.piryx.com/donate/3iUdhsDR/pvamunaa/membership; Membership, University of Michigan, 
http://alumni.umich.edu/membership/types; Alumni, NYU, 

. 

https://securelb.imodules.com/s/1068/start.aspx?sid=1068;  
17 M. Gasman, s. 6-7; S.A. Bourgeois, s. 52. 

https://securelb.imodules.com/s/1068/start.aspx?sid=1068�
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Nowoczesne formy komunikowania (e-mail, sms) pozwalają na niekosztowny sposób 
pozostawania w częstym kontakcie z alumnami i przekazywania im wiadomości z życia 
szkoły. Amerykanie zwracają jednak uwagę na to, by ten kontakt nie był nazbyt częsty, bo 
prowadzi to do znudzenia i zniechęcenia. Szczególne osiągnięcia uczelni i jej pracowników 
naukowych są dobrą okazją do wysłania odpowiednich informacji i nie czekania z ich 
przekazaniem do kolejnego wydania newslettera czy magazynu. Autorzy artykułów 
zebranych w publikacji Cutting-edge Technologies in Higher Education podkreślają, że 
sprawna komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii możliwa jest do 
zrealizowania tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania odpowiednio przygotowanego 
zespołu. Należy zainwestować w jego utworzenie, wyszkolenie oraz przygotowanie do 
odpowiednio zaprojektowanych sposobów komunikacji, w innym wypadku działania te będą 
nieskuteczne18

PROMOCJA 

. 

Promowanie programów lojalnościowych odbywa się w amerykańskich uczelniach w trojaki 
sposób. Po pierwsze – studenci kończący swoje programy studiów zostają wyposażeni 
w komplet informacji o programach dla absolwentów: kosztach i korzyściach z nich 
płynących, zasadach aktualizowania danych osobowych. Dzięki przekazywanym 
informacjom studenci udający się na commencement (uroczysta promocja) doskonale wiedzą, 
co należy zrobić, by się włączyć w pracę na rzecz almae matris. Dodatkową zachętą są zniżki 
bądź zwolnienia z opłat za pierwszy rok przynależności do stowarzyszenia absolwentów19

Drugi, traktowany obecnie jako najważniejszy, sposób promowania programów 
lojalnościowych polega na włączaniu studentów, i to już od pierwszych lat studiów, 
w działania na rzecz uczelni, przede wszystkim w pracę z absolwentami. Jako bardzo 
właściwy sposób wskazywany jest ich udział w corocznej telefonicznej kampanii na rzecz 
przekazywania darowizn przez byłych studentów. Dzięki takiemu działaniu poznają oni 
znaczenie tych działań dla rozwoju uczelni. Co więcej – podkreśla się też, że wdrożenie 
w działania dobrowolne o charakterze filantropijnym przyczynia się do ukształtowania 
społecznie wrażliwego i aktywnego obywatela, co jest korzyścią nie tylko dla tej jednej 
konkretnej uczelni

. 

20

Trzecim sposobem promowania jest traktowanie systemu lojalności absolwenckiej w oparciu 
o zasadę wzajemności. Absolwenci wspierają swoją uczelnię, choćby za pomocą opłacania 
rocznej składki, ale jednocześnie zyskują dostęp do usług i możliwości niedostępnych dla 
innych, lub dostępnych za zdecydowanie wyższą cenę. Absolwenci NYU zyskują (i jest to 
pewien amerykański standard) dostęp do zniżek w hotelach, parkingach, usługach 
ubezpieczeniowych, mogą na preferencyjnych warunkach otrzymać karty kredytowe, mają 
zniżki w uczelnianej księgarni (w której sprzedawany jest także sprzęt komputerowy), mają 
zniżki w nowojorskich restauracjach, zachowują prawo korzystania z obiektów sportowych 
uczelni, mogą korzystać z preferencyjnych kredytów hipotecznych, przy pewnych 
ograniczeniach – mogą nadal korzystać z uczelnianej biblioteki, mogą korzystać z systemu 
uczelnianego transportu oraz zachowują prawo do nabywania tańszych biletów na różnego 
rodzaju rozrywki od biletów do kina po przedstawienia broadwayowskie. Otrzymywane 

. 

                                                 
18 Heather M. Markez, Am I Invited? Social Media and Alumni Relation, [w:] red. Laura Wankel, Cutting-edge 
Technologies in Higher Education, Volume 2: Higher Education Administration with Social Media: Including 
Applications in Student Affairs, Enrollment Management, Alumni Relations, and Career Centers, Bradford: 
Emerald Group Publishing 2011, ss. 235. 
19 Alumni Giving in the New Millennium, s. 2-3; Leo I. Higdon, New models of alumni relations, “Providence 
Journal”, 22 May 2010, s. 7. 
20 M. Gasman, s. 43-44, 53; S.A. Bourgeois, s. 87nn; Karen M. Baldwin, How Reciprocity Influences Alumni 
giving: A Qualitative Study, rozprawa doktorska The University of Alabama 2008, s. 99. 
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z tego tytułu zniżki są zróżnicowane i wahają się pomiędzy 10% (dla usług finansowych) po 
50% (bilety na wydarzenia artystyczne i kulturalne). Dla absolwentów organizowane są 
specjalne szkolenia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe i są realizowaniem programu life 
long learning, choć w istocie jest to program i podejście charakterystyczne dla Unii 
Europejskiej21

Należy więc podkreślić, że uczestniczenie w programie lojalnościowym wiąże się 
z niematerialnymi korzyściami o charakterze prestiżowym (np. prawo do korzystania 
z bibliotek Harvardu), jak i korzyściami o bardzo wymiernym, finansowym charakterze. 
Z tego powodu absolwenci amerykańskich uczelni przyjmują na siebie nie tylko obowiązki, 
ale i otwierają przed sobą całą gamę dodatkowych korzyści. 

. 

TYPY PROGRAMÓW 

W amerykańskiej typologii programów lojalnościowych istnieją dwa rodzaje zaangażowania 
absolwentów: pasywne oraz aktywne. Pasywne – nie wymaga szczególnego działania, jego 
ciężar spoczywa raczej na uczelni czy stowarzyszeniu absolwentów. Do takich działań zalicza 
się prowadzenie działalności informacyjnej, prowadzenie kursów doszkalających dla 
absolwentów czy uaktualnianie informacji i danych osobowych. Działanie aktywne wymaga 
większego zaangażowania absolwentów oraz jest dla uczelni szczególnie istotne. 
W publikacjach uczelnianych oraz pracach badaczy zajmujących się zagadnieniem alumni 
relations podkreśla się mocno, że w XXI wieku nie można aktywnego zaangażowania 
absolwentów ograniczać do przekazywania funduszy na rzecz uczelni22

Ze względu na specyfikę amerykańskiego szkolnictwa wyższego oraz tradycji akademickich 
istnieje wiele możliwości zaangażowania absolwentów w działania na rzecz macierzystej 
uczelni. Badacze podkreślają, że szczególnie istotne jest odwołanie się do doświadczeń 
absolwentów w zarządzaniu uczelnią i ich udział w governing boards (radach 
zarządzających). Dzięki dobrej znajomości danej uczelni, nabytej dzięki odbytym studiom, 
przy jednoczesnym zaangażowaniu zawodowym w działalności pozaakademickiej, tacy 
absolwenci potrafią dobrze rozpoznawać potrzeby edukacyjne współczesności

. 

23

Amerykańską tradycją jest organizowanie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego dla 
najmłodszych studentów. Wówczas obecność absolwentów, zwłaszcza tych, którzy odnieśli 
zawodowy sukces, jest dla młodszego pokolenia potwierdzeniem słuszności dokonania 
edukacyjnych wyborów. Podobnie dzieje się w czasie uroczystych promocji na zakończenie 
studiów. Dla amerykańskich absolwentów ważne jest również uczestniczenie w zjazdach 
absolwentów (reunion oraz homecoming), które bardzo często organizowane są przy okazji 
święta uczelni, czy ważnych wydarzeń sportowych. W takich uroczystościach potrafią 
uczestniczyć tysiące absolwentów, którzy niejednokrotnie właśnie przy tej okazji przekazują 
dodatkowe finansowe wsparcie na rzecz uczelni

. 

24

Uczelnie amerykańskie chętnie korzystają z pomocy absolwentów przy prowadzeniu naboru 
na studia. Wyposażeni w odpowiednie materiały promocyjne odwiedzają szkoły średnie, by 
opowiadać licealistom o swojej uczelni. Niejednokrotnie są także proszeni o przeprowadzenie 

. 

                                                 
21 Alumni Benefits Overview, New York University, 
http://alumni.nyu.edu/s/1068/2col.aspx?sid=1068&gid=1&pgid=1893. 
22 M Gasman, s. 62; Jennifer K. Specter, Enhancing Alumni Engagement: Tradition-Building at the University of 
Delaware, rozprawa doktorska University of Delaware 2012, s.67-72. 
23 James J. Duderstadt, View from the Helm: Leading the American University During an Era of Change, Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 2007, s. 141. 
24 Eric Kowalik, Engaging Alumni and Prospective Students through Social Media, [w:] L. Wankel, s. 222-223; 
Andy Shaindlin, Princeton puts reunions on your iPhone, “Alumni Future”, 
http://www.alumnifutures.com/2009/06/princeton-reunion-iphone.html. 
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rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na studia według dostarczonego kwestionariusza. 
Takie działanie absolwentów jest traktowane jako szczególnie ważne dla zapewnienia 
prestiżu uczelni25. Współpraca z absolwentami jest również szczególnie istotna w działaniach 
uczelnianych biur karier. Co interesujące – postrzegane jest ono przede wszystkim jako 
działanie mało sformalizowane. Czynni zawodowo absolwenci są w stanie wykorzystać swoje 
sieci powiązań i znajomości, by pomóc w znalezieniu pracy młodszym26

Dostrzegając różnice pokoleniowe wiele uczelni wprowadziło pewne modyfikacje w sposobie 
działań stowarzyszeń absolwenckich. Oprócz powoływania oddzielnych stowarzyszeń dla 
absolwentów poszczególnych wydziałów, zaczęto tworzyć stowarzyszenia młodych 
absolwentów. Wynika to między innymi z preferowania przez nich innych metod 
komunikacji oraz innych metod aktywnego wspierania macierzystej uczelni. Młodsi 
uczestnicy programów lojalnościowych lepiej także organizują sobie współpracę we własnym 
gronie

. 

27

WNIOSKI 

. 

Amerykańskie doświadczenia nie dają się łatwo transponować do polskich warunków, co 
wynika ze specyfiki organizacyjnej, innej tradycji tamtego systemu szkolnictwa wyższego 
oraz innego podejścia do filantropii i wolontariatu w ogóle. Z przeglądu sytuacji 
amerykańskich uczelni i ich programów lojalnościowych można jednak wysnuć pewne 
aplikowalne wnioski: 

1. Skuteczne programy lojalnościowe wymagają nakładów finansowych. 

2. Do prowadzenia działań, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
konieczne jest skorzystanie z dobrze przygotowanych pracowników. 

3. Działania programów lojalnościowych muszą być konsultowane z absolwentami, 
inaczej prowadzą do zaniku aktywności. 

4. Promowanie programów lojalnościowych polega przede wszystkim na wskazywaniu 
studentom już od początku studiów, dlaczego jest to ważna część aktywności 
uczelnianej. 

5. Nie może istnieć program lojalnościowy bez zapewnienia szczególnego traktowania 
absolwentów przez macierzystą uczelnię. 

6. Zmiany ekonomiczno-społeczne sprawiają, że grupa ewentualnych donatorów ulega 
nieustającemu poszerzeniu i już najmłodsi absolwenci mogą wspierać uczelnię, choć 
mniejszymi kwotami. 

 

                                                 
25 M. Gasman, s. 63; Alumni Giving, s. 5-6. 
26 D.J. Weerts, s. 350-352; David J. Weerts, Justin M. Ronca, Profiles of Supportive Alumni: Donors, 
Volunteers, and Those Who “Do It All”, “International Journal of Educational Advancement”, vol. 7, nr 1 
(2007), s. 22. 
27 L.G. Bent, s. 42-47; Frederick Matthew Hurst, Philantropic Giving Preference Differences: Nontraditional 
and Traditional Alumni at Northern Arizona University, rozprawa doktorska Union Institute and University 
2008, s. 31-38. 
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EUROPEJSKIE UCZELNIANE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE  

REPUBLIKA CZESKA 

 

Sposoby funkcjonowania programów lojalnościowych w czeskich uczelniach mogą zostać 
omówione na przykładzie dwóch uniwersytetów: Karola w Pradze oraz Masaryka w Brnie. 
W roku 2011 w Uniwersytecie Karola naukę pobierało 53 311 studentów, a budżet uczelni 
wynosił 9 108 831 000 koron (po stronie przychodów; co odpowiadało około 1 583 114 800 
złotych)28. W tym samym roku Uniwersytet Masaryka w Brnie liczył natomiast 44 370 
studentów (druga uczelnia co do wielkości kraju), a budżet po stronie dochodów wynosił 
4 971 000 000 koron (co odpowiadało 832 675 800 złotych)29

SPOSÓB ORGANIZACJI 

. 

W obydwu uczelniach działają Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół, które jak wskazuje 
ich nazwa, starają się skupiać w swoim gronie nie tylko tych, którzy ukończyli te uczelnie. 
W obydwu są to organizacje młode. Spolek Carolinum – czyli Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół Uniwersytetu Karola zostało założone 7 kwietnia 1996 roku, natomiast 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Masaryka powstało dopiero 21 
stycznia 2006 roku30

W Uniwersytecie Karola aktywne są również stowarzyszenia absolwentów poszczególnych 
kierunków studiów czy instytutów, czego dobrym przykładem jest Stowarzyszenie 
Absolwentów Instytutu Studiów Ekonomicznych (Sdružení Alumni Institutu ekonomických 
studií), powołane do życiu już w 1997 roku. W odróżnieniu od ogólnouczelnianego Spolek 
Carolinum Stowarzyszenie Absolwentów ISE wyraźnie podaje, że liczy obecnie ponad 500 
członków, a na stronie internetowej Stowarzyszenia prezentowane są sylwetki 
wyróżniających się absolwentów, piastujących obecnie ważne stanowiska w świecie 
akademickim, w korporacjach czy w administracji (m.in. w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym)

. 

31

W obydwu uczelniach stowarzyszenia absolwentów mają swoje siedziby na macierzystych 
uczelniach. Ale w przypadku „Spolek Carolinum” nie ma podanych żadnych dokładniejszych 
informacji o zasadach działania – zatrudnionych osobach czy budżecie organizacji. 
Przejrzyste informacje podaje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity. 
Z dostępnych informacji wynika, że członkami stowarzyszenia według stanu na 18 grudnia 
2012 roku było około 500 osób. Składki członkowskie przyniosły przychód w wysokości 
100 000 koron, stowarzyszenie otrzymało także darowiznę w wysokości tysiąca koron, do 
dyspozycji stowarzyszenia pozostało także 20 000 z poprzedniego roku. Cały budżet wyniósł 
121 000 koron (około 19 650 PLN) tak po stronie dochodów, jak i wydatków. 
Z przedstawionych danych wynika, że działalność była w całości finansowana z źródeł 

. 

                                                 
28 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2011, [Praha: Univerzita Karlova 2012]. 
29 Výroční zpráva o činnosti 2011, Brno: Masarykova Univerzita 2012. 
30 Spolek absolventů a přátel UK, Univerzita Karlova w Praze, http://www.cuni.cz/UK-92.html (20.03.2013); 
O nás, Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, http://www.spolek.muni.cz/o-nas (20.03.2013). 
Uwaga! 23 marca nastąpiła zmiana witryny internetowej Uniwersytetu Karola. Stąd strony o tym samym tytule, 
ale innych datach wejść różnią się między sobą, w tym i adresem internetowym. 
31 Členové sdružení, IES Absolventi, http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/325 (22.03.2013). 



Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

19 

własnych stowarzyszenia, a była ona prowadzona siłami absolwentów-wolontariuszy (sześć 
osób)32

Należy podkreślić, że w statutach obydwu uczelni nie ma żadnej wzmianki o absolwentach 
czy stowarzyszeniu absolwentów, co świadczy o tym, że w Republice Czeskiej nadal nie 
przypisuje się znaczenia programom lojalnościowym skierowanym do absolwentów

. 

33

PROMOCJA 

.  

Z powodu widocznego w Republice Czeskiej braku przekonania o szczególnym znaczeniu 
relacji z absolwentami, praktycznie nie istnieje promocja programów lojalnościowych. Na 
stronach internetowych znajdują się oczywiście zachęty, by zapisać się do istniejących 
stowarzyszeń, ale rzeczywiste korzyści z ewentualnej przynależności wynikają z kierowanej 
do absolwentów oferty, przedstawionej w kolejnej części. 

Podstawową (i w zasadzie jedyną) metodą komunikowania się z absolwentami jest droga 
internetowa. Uniwersytet Masaryka jest bardziej aktywny niż Uniwersytet Karola 
w wykorzystywaniu mediów społecznościowych takich, jak Facebook i wikipedia. Właśnie 
Stowarzyszenie Absolwentów dba o uzupełnianie i aktualizowanie stron wikipedii 
poświęconych tej uczelni34

TYPY PROGRAMÓW (OFERTA) 

. 

W Republice Czeskiej stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół deklarują, że podstawowym 
celem ich działania jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią. W tym 
celu w Uniwersytecie Karola organizowane są cykliczne spotkania: coroczne obrady Walnego 
Zgromadzenia mające miejsce w zabytkowych salach Uniwersytetu, część oficjalna 
wieńczona jest przyjęciem w Ogrodach Wallensteina. W grudniu z kolei organizowany jest 
w Karolinum coroczny koncert35. Podobnie definiuje cele swego działania stowarzyszenie 
z Uniwersytetu Masaryka, choć mocniej podkreśla ono działania na rzecz obecnych 
studentów uczelni oraz gromadzenie darów, w tym kolekcji książek przekazywanych 
bibliotece uniwersyteckiej36

Obydwa stowarzyszenia działające w Czechach szczególnie dużo miejsca poświęcają 
przekazywaniu informacji o otwartych wykładach, kursach i szkoleniach. Przy czym należy 
zauważyć, że jako wykłady otwarte – nie są kierowane tylko i wyłącznie do absolwentów 
danej uczelni. Jednak umieszczanie w jednym miejscu kalendarza wydarzeń pozwalają na 
łatwiejsze śledzenie na bieżąco oferty macierzystej uczelni

. 

37

Ciekawym przykładem działania jest inicjatywa Stowarzyszenia Absolwentów ISE, które 
przyznaje coroczną nagrodę Alumni Chair (tak brzmi nazwa w języku czeskim, a ma się 
odnosić do anglosaskiego zwyczaju fundowania katedr czy profesur). Od roku 2008 

. 

                                                 
32 Hospodařeni SAPMU v roce 2012, Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, 
http://www.spolek.muni.cz/uploads/2012/02/2013-01-01_SAPMU_hospodareni-2012.pdf (22.03.2013). 
33 Statut Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Karlova w Praze, http://www.cuni.cz/UK-2537-version1-
UZVIIStatutUK.pdf (22 marca 2013); Statut Masarykovy univerzity, Masarykova Univerzita, 
http://www.rect.muni.cz/statut/titul-statut.htm (22.03.2013). 
34 MU tým Wikipedie, Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, 
http://www.spolek.muni.cz/aktivity/mu-wikipedie (23.03.2013). 
35 Spolek absolventů a přátel UK, Univerzita Karlova w Praze, http://www.cuni.cz/UK-4027.html (23.03.2013). 
36 O nás, dz. cyt.; Stanovy SAPMU, Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, 
http://www.spolek.muni.cz/o-nas/ke-stazeni/stanovy (23.03.2013). 22 marca 2013 roku Stowarzyszenie chwaliło 
się pozyskaniem ponad 800 szwedzkich książek (głównie literatury dla dzieci), które miały być przekazane 
głównej bibliotece i udostępnione od początku roku akademickiego 2013/14. 
37 Pro absolventy, Univerzita Karlova w Praze, http://www.cuni.cz/UK-16.html (23.03.2013); Aktuality, Spolek 
absolventů a přátel Masarykovy univerzity, http://www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality (23.03.2013). 



Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

20 

Stowarzyszenie przyznaje specjalny grant młodym pracownikom naukowym Instytutu 
Studiów Ekonomicznych, by w ten sposób konkurować z sektorem prywatnym, 
zapewniającym wyższe wynagrodzenia. Procedura przyznawania nagrody przewiduje, że 
kandydatury są zgłaszane przez kierownictwo Instytutu, a wybrani kandydaci są zapraszani na 
rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia Absolwentów. Od 2008 roku przyznano 
w sumie pięć takich Alumni Chair. Nagroda jest fundowana dzięki wsparciu sponsorów 
pozyskiwanych przez Stowarzyszenie i jej wysokość wahała się od 60 000 koron (w 2012 
roku) do 80 000 (co wynosiło od 10 020 do 13 064 złotych)38

WNIOSKI 

. 

Działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Masaryka wyraźnie 
wskazuje na to, że jest to ten rodzaj aktywności, który w Czechach się dopiero rozwija. 
Stowarzyszenie jest bardzo młode, a jego budżet wynosi 0,0024% budżetu uczelni, co samo 
w sobie stanowi bolesny komentarz o tym, jak postrzegana jest waga podtrzymywania 
kontaktów z tymi, którzy opuścili mury uczelni. Ale nawet przy tak słabo rozwiniętych 
programach lojalnościowych można zauważyć znaczenie, jakie jest przypisywane działaniom 
realizującym zasadę uczenia się przez całe życie (life long learning). Tak Uniwersytet Karola, 
jak i Uniwersytet Masaryka zaprasza na organizowane wykłady i kursy, podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. 

NORWEGIA/SZWECJA 

Szwecja i Norwegia to dwa kraje skandynawskie, które w swoich politykach publicznych 
dużo uwagi poświęcają sprawom szkolnictwa wyższego. Jest ono przede wszystkim oparte na 
uczelniach publicznych, a władze w ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniły znaczące 
inwestycje w tym zakresie i zdecydowanie wspierały umiędzynarodowienie tamtejszych 
uczelni. Dzięki licznym kontaktom ze szkołami amerykańskimi zaczęto naśladować nie tylko 
wzorce odnoszące się do działalności edukacyjnej, ale i sposobów budowania trwałych więzi 
z absolwentami39

Uniwersytet w Lund jest dużą publiczną uczelnią typu research university, założoną w 1666 
roku. W roku 2012 naukę pobierało 47 000 studentów (w tym 5 600 zagranicznych), a budżet 
uczelni wynosił 6 900 milionów koron szwedzkich (co odpowiadało około 3 100 000 000 
PLN). Publiczny Uniwersytet w Uppsali jest najstarszą szwedzką uczelnią, założoną w 1477 
roku, w której studiowało 40 000 studentów, natomiast budżet 5 647 milionów koron (co 
odpowiadało ok. 2 750 000 000 złotych). Natomiast Norweski Uniwersytet Naukowo-
Techniczny w Trondheim miał 22 000 studentów i działał w oparciu o budżet w wysokości 5 
100 milionów koron norweskich (co odpowiadało około 2 851 400 000 złotych)

. Trzy uczelnie: Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w Uppsali (Szwecja) oraz 
Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim pozwalają na pokazanie specyfiki 
działań tamtejszych uczelni. 

40

                                                 
38 Alumni Chair, IES Absolventi, http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/324 (23.03.2013). 

.  

39 Tony Clark, Richard Sweet, Karl Heinz Gruber, Pedro Lourtie, Paulo Santiago, Ǻso Sohlman, OECD Reviews 
of Tertiary Education. Norway, Paris: OECD 2009, s. 22; Olaf C. McDaniel, The paradigms of governance in 
higher education systems, “Higher Education Policy”, vol. 9, nr 2 (1996), s. 137-158; red. Carmelo Mazza, Paolo 
Quattrone, Angelo Riccaboni, European Universities in Transition. Issues, Models and Cases, Cheltenham: 
Edward Elgar 2008; Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington: 
The World Bank 2002; Jan-Erik Lane, Higher Education: Public Policy-Making and Implementation, “Higher 
Education”, vol. 12, nr 5 (1983), s. 519-565. 
40Lund University Sweden, Lund: Lunds Universitet, 
http://www.lunduniversity.lu.se/upload/about_lund/ENG_presentationsbroschyr_LU_2013.pdf (12.04.2013); 
Budgetunderlag, Uppsala: Uppsala Universitet, s. 25;  Rapport of planer 2011-2012, Trondheim: Norges 
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SPOSÓB ORGANIZACJI 

Te trzy omawiane uczelnie skandynawskie mają swoje organizacje absolwenckie 
zorganizowane w podobny sposób. Podtrzymywanie kontaktów z byłymi studentami jest 
odpowiedzialnością biura uniwersyteckiego, a same uniwersytety były stroną inicjującą 
i najbardziej zainteresowaną utrzymywaniem łączności z absolwentami. Dlatego w Szwecji 
nie noszą one nawet nazwy stowarzyszeń, tylko posługują się określeniami University 
Alumni Network (Alumninätverket). W Norwegii przyjęta jest równie neutralna nazwa NTNU 
Alumni41

W uczelniach skandynawskich za sprawy kontaktów z alumnami odpowiadają niewielkie 
zespoły. W Lund i Uppsali są to jedynie dwie osoby, w Trondheim grupa jest nieco większa 
(9 osób), ale stanowi część biura prorektora do spraw innowacyjności i relacji z otoczeniem 
(Pro-Rector for Innovation and External Relations). Z dostępnych dokumentów jednak nie 
wynika jednoznaczny podział obowiązków

. Najmłodsza z tych organizacji powstała w Norwegii, bo dopiero w 2006 roku, ale 
stała się bardzo prężna i liczący obecnie 28 141 członków (stan na 2 kwietnia 2013 roku). 
Cechą wspólną omawianych uczelni jest również to, że przynależność do organizacji nie 
pociąga za sobą zobowiązań finansowych w postaci opłat członkowskich. Wystarczy 
wypełnienie deklaracji. 

42

KOMUNIKACJA Z ABSOLWENTAMI 

. Niestety, brak jest również wydzielenia 
w sprawozdaniach rocznych części dotyczącej współpracy z absolwentami. Dlatego nie ma 
danych dotyczących nakładów na programy lojalnościowe. 

Podstawowym sposobem, na którym opierają się skandynawskie uczelnie, jest komunikacja 
drogą elektroniczną, przede wszystkim za pomocą stale aktualizowanych stron internetowych. 
Popularne w Stanach Zjednoczonych newslettery (dostępne tam także w wersji 
elektronicznej) nie są darzone w Szwecji i Norwegii szczególnym poważaniem, czego 
dobitnym wyrazem jest to, że dopiero w lutym 2013 roku przygotowany został pierwszy 
numer newslettera Uniwersytetu w Lund43

Wszystkie trzy szkoły w swych publikacjach skupiają się na informowaniu o konkretnych 
osiągnięciach. Co istotne, równie duży nacisk jak na przekazywanie wiadomości o zmianach 
zachodzących w uczelniach, kładziony jest także na sukcesy byłych studentów uczelni. W ten 
sposób podtrzymywane jest poczucie dumy z przynależności do dużej, międzynarodowej 
społeczności absolwentów

. 

44

PROMOCJA  

. 

Głównym sposobem promowania programu lojalnościowego dla absolwentów jest, zgodnie 
z tym, co zostało już omówione w sposobach komunikacji – internet. Na witrynach uczelni 
wyraźnie zaznaczone są zakładki „Alumni”, a tam prezentowane korzyści z przynależności do 
absolwenckiej sieci. Interesującą cechą skandynawskich programów jest to, że są one otwarte 
także dla studentów. NTNU zachęca do rejestrowania się studentów ostatniego roku studiów 
magisterskich, a uczelnie szwedzkie – po prostu pod koniec ich trwania. Przy takim 
                                                                                                                                                         
teknisk-naturvitenskapelige universitet 2012, s. 55; NTNU Facts and Figures, Trondheim: Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, http://www.ntnu.edu/facts (12.04.2013). 
41 Alumni, Lund: LU, http://www.lu.se/innovation-samverkan/alumni (12.04.2013); Alumner vid Uppsala 
universitet, Uppsala: UU, http://www.uu.se/alumn/ (12.04.2013);  Welcome to NTNU Alumni, Trondheim: 
NTNU, https://alumni.ntnu.no/pages-en/open/ (12.04.2013). 
42 Pro-Rector for Innovation and External Relations, Trondheim: NTNU,  http://www.ntnu.edu/pro-rector-
innovation (12.04.2013). 
43 “Lundensaren. Nyhetsbrev för alumner”, nr 1 (13.02.2013).  
44 Alumner vid Uppsala universitet. dz. cyt.; Hva skjer?, Trondheim: NTNU, https://alumni.ntnu.no/events/list.do 
(12.04.2013). 
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rozwiązaniu budowanie związku z uczelnią jako była almae matris dokonuje się nie 
w momencie wręczenia dyplomu, ale jest naturalnym procesem przechodzenia do nowego 
etapu relacji. 

Przynależność do stowarzyszenia absolwentów daje korzyści nie tylko w postaci 
otrzymywania informacji o działalności i osiągnięciach uczelni oraz jej absolwentów. 
Podobnie jak jest to w USA, idą za tym dodatkowe benefity dotyczące zwłaszcza life long 
learning. Ale szczególnie NTNU wyraźnie akcentuje materialne profity takie, jak zniżki 
i darmowe wejściówki na wystawy i zdarzenia organizowane przez uczelniane muzeum, 
zniżki na koncerty i wydarzenia w uczelnianej galerii artystycznej Dokkhuset czy na wybrane 
przedstawienia miejscowego Trøndelag teater (zniżki te sięgają 55%; w zależności od 
wydarzenia)45

TYPY PROGRAMÓW 

. 

Programy lojalnościowe uczelni skandynawskich służą przede wszystkim podtrzymywaniu 
więzi z macierzystą uczelnią, ale podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – wyraźnie 
propagują zwyczaj przekazywania finansowego wsparcia na rzecz uczelni, choć bez 
akcentowania konkretnych celów do zrealizowania za pomocą zdobytych w ten sposób 
funduszy. 

Nieco inaczej niż w Stanach Zjednoczonych w Skandynawii ogromną wagę przykłada się do 
spotkań absolwentów, organizowanych nie tylko w siedzibie szkoły ale na całym świecie. 
Wynika to z tego, że podtrzymywanie związków z uczelnią ma być jednocześnie 
umacnianiem poczucia przynależności do wspólnoty absolwentów tej samej uczelni. To, 
zgodnie z sugestiami zawartymi w newsletterach czy informacjach publikowanych na 
stronach, ma się przyczyniać do podejmowania wspólnych działań, w tym przedsięwzięć 
o charakterze biznesowym. Te trzy uczelnie bardzo mocno podkreślają rolę, jaką mogą 
odegrać absolwenci o ustabilizowanej sytuacji zawodowej we wchodzeniu na rynek pracy 
nowych grup. Dlatego są oni zachęcani do umieszczania na stronach Alumni informacji 
o nowych ofertach pracy. Należy podkreślić, że jest to w Skandynawii traktowane jako 
szczególnie ważny aspekt lojalności wobec macierzystej uczelni, choć nie może być 
utożsamiane z jakąś formą protekcji. 

WNIOSKI 

Trzy uczelnie z krajów Skandynawskich, ich działania oraz osiągnięcia w zakresie 
programów lojalnościowych prowadzą do kilku ważnych wniosków: 

1. Utworzenie i administrowanie programu lojalnościowego (bez pośrednictwa 
stowarzyszenia) może być skutecznym sposobem budowania lojalności wśród 
absolwentów. 

2. Niewielka ilość personelu nie musi oznaczać ograniczonego oddziaływania 
programów lojalnościowych. 

3. W skandynawskim modelu ważniejsza od lojalności wobec uczelni (wyrażana na 
przykład wielkością przekazanego na rzecz uczelni wsparcia) jest lojalność wobec 
innych absolwentów, dlatego tak wielka wagę przywiązuje się tam do organizowania 
spotkań, zwłaszcza poza granicami Szwecji czy Norwegii. 

 

                                                 
45 Your advantages as a member of NTNU Alumni, Trondheim: NTNU, https://alumni.ntnu.no/pages-
en/open/doc727894.xml (12.04.2013). 
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HOLANDIA 

SPOSÓB ORGANIZACJI 

The University of Amsterdam Alumni Association (AUV) jest to stowarzyszenie parasolowe 
zrzeszające absolwentów wszystkich wydziałów. Ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy 
absolwentami i The University of Amsterdam (UVA), jak również pomiędzy samymi 
absolwentami. Na UVA studiowało w 2011 roku 32739 studentów oraz posiada budżet 
w wysokości 634 miliony euro46

Eindhoven University of Technology w 2010 roku studiowało 4750 studentów na studiach 
inżynierskich w tym 3% z zagranicy, 2950 studentów na studiach magisterskich w tym 19% 
z zagranicy, 250 projektantów technologicznych (PDEng) oraz 1200 doktorantów (PhD)

. 

47

KOMUNIKACJA Z ABSOLWENTAMI 

.  

Komunikacja z absolwentami UVA odbywa się przede wszystkim za pomocą strony 
internetowej48 i poczty elektronicznej. Uczelnia nie posiada innych dodatkowych platform, 
które służyłby bezpośredniemu kontaktowi ze studentem/ absolwentem. Uczelnia utworzyła 
stronę dla studentów w której w pigułce znajdują się wszystkie wiadomości na jej uczelni 
oraz wszystkiego co może przydać się studentowi. Na stronie UVA można znaleźć informacje 
na temat aktualnie prowadzonych szkoleń lub kursów49 oraz oferty pracy dla doktorantów50

Komunikacja ze studentami i absolwentami w Eindhoven University of Technology jest 
podobna do komunikacji prowadzonej przez University of Amsterdam Alumni Association. 
Uczelnia także stara się podtrzymywać kontakty z absolwentami, którzy wyjechali za granicę, 
specjalnie z myślą o nich zostało utworzone międzynarodowe stowarzyszenie. Aby dołączyć 
do sieci wystarczy tylko zalogować się do strony podając e-maila oraz hasło. Komunikacja 
jest także wzmacniana poprzez portale społecznościowe takie jak Facebook, Twitter oraz 
LinkedIn. Absolwenci otrzymują unikalne adresy e-mail, którymi mogą posługiwać się w celu 
otrzymywania informacji o tym co się aktualnie dzieje (newsletter), za pomocą których 
otrzymują dostęp do biblioteki, informacje o zniżkach na kursy, szkolenia czy seminaria lub 
sport-kartę po atrakcyjnych cenach 

. 
Do komunikacji ze studentami i absolwentami zostało stworzone UVA Alumni Relations 
Office, pomaga ono pozostać w kontakcie z Uniwersytetem i absolwentami UVA na świecie. 
Kontakt z absolwentami jest także możliwy za pomocą portali społecznościowych, takich jak 
Facebook oraz LinkedIn. W ramach kontaktu absolwenci są informowani o tym, co aktualnie 
dzieje się na uniwersytecie, otrzymują również magazyn SPUI.  

51

PROMOCJA  

. Na stronie uczelni zamieszczane są także informacje na 
temat ofert pracy skierowanych do absolwentów. 

Promocja programów lojalnościowych odbywa się w głównej mierze za pomocą strony 
internetowej oraz portali społecznościowych Facebooka oraz Twittera. Ważną rolę w 
promocji uczelni przyjaznej absolwentom i studentom odgrywa nie tylko organizowanie dni 
AUV, ale także organizowanie dni otwartych uczelni, gdzie potencjalni studenci mogą przyjść 
i zapoznać się z kulturą uczelni.  

                                                 
46 http://www.uva.nl/en/about-the-uva/uva-profile/mission-and-identity/policy-documents/university-profile-and-
performance-agreements/university-profile-and-performance-agreements.html (07.04.2013) 
47 Students Eindhoven University of Technology http://www.tue.nl/en/university/about-the-university/facts-and-
figures/studying/ (07.04.2013) 
48 http://www.uva-alumni.nl/(07.04.2013) 
49 http://www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/vacancies.html (07.04.2013) 
50 http://www.uva.nl/en/research/phd/current-phd-vacancies (07.04.2013) 
51 Alumni, http://www.tue.nl/en/university/alumni/tue-and-you/ (07.04.2013) 
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W przypadku Eindhoven University of Technology sieć Alumni służy jako narzędzie do 
promocji. Pozwala zaprezentować i rozwijać sieci kontaktów indywidualnych i biznesowych 
w tym zachęcając do nawiązania współpracy z uczelnią. Tak samo jak w przypadku UVA 
stosowane są portale społecznościowe do promocji. Eindhoven University of Technology 
wychodzi naprzeciw wyzwaniom i stara się promować kobiety studiujące kierunki techniczne 
tworząc Ladies Night, czy zaszczepiając od najmłodszych lat nauki chęć do uczenia się 
przedmiotów ścisłych.  

TYPY PROGRAMÓW 

Członkostwo w Amsterdam University Association (AUV) wiąże się z dostępem do 
najnowszych informacji o rozwoju uczelni, a także daje prawo do uczestnictwa w wielu 
inicjatywach i wydarzeniach, w tym dedykowanych konkretnej dziedzinie czy określonym 
rocznikom absolwentów. Ponadto otrzymują kartę absolwenta, która uprawnia do 
uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i uniwersyteckich. Do członkostwa 
wystarczy samodzielna rejestracja online lub poprzez kontakt mailowy z AUV oraz opłata 
€30,0052

W ramach uczelni został utworzony Student Services, który oferuje szereg usług dla 
studentów, absolwentów i doktorantów z Uniwersytetu w Amsterdamie (UVA). Student może 
liczyć na pomoc doradców, psychologów, wsparcie jednostki ds. międzynarodowych spraw 
studenckich oraz doradców zawodowych którzy mogą pomóc studentom poprzez doradztwo, 
coaching i informację. 

. Członkowie AUV mogą korzystać wzajemnie ze swojej wiedzy, pomagać sobie 
i innym na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. Grupa Alumni organizuje dla poszczególnych 
programów studiów i studentów związanych z AUV regularne spotkania i wydarzenia. 

University of Amsterdam Alumni Association (AUV) organizuje dzień AUV, jest to zjazd 
z udziałem około 500 członków rocznie. Dzień Uniwersytetu, organizowany jest co rok 
w czerwcu, jest to wydarzenie dla absolwentów, przyjaciół i darczyńców Uniwersytetu 
w Amsterdamie. Dzień Uniwersytetu oferuje bogaty program, który koncentruje się na 
wymianie wiedzy i doświadczeń w wielu dziedzinach naukowych, kulturalnych 
i społecznych. Impreza przyciąga ponad 1200 odwiedzających każdego roku. Jedną z atrakcji 
tego dnia jest prezentacja nagrody UVA53

Holenderskie Alumni Society Biznes (DABS) oferuje międzynarodowe zrzeszenie 
absolwentów, studentów i firm holenderskich. Przyłączenie się i korzystanie z sieci daje duże 
możliwości rozwoju potencjalnej współpracy oraz promocji. W DABS, można podzielić się 
swoimi doświadczeniami z innymi absolwentami na całym świecie, oraz rozwijać swoją sieć 
kontaktów zawodowych. DABS

. Absolwenci również otrzymują informację na 
temat oferty studiów podyplomowych oraz możliwościach współpracy z uczelnią w obszarze 
prowadzonych przez nią badań. 

54

Eindhoven University of Technology chcąc zachęcić kobiety do studiowania kierunków 
technicznych został utworzony Spiegelbeeld. Czyli elektroniczna baza danych, która skupia 
specjalistów i studentów oraz kobiety które ukończyły studia inżynierskie. Ma on na celu 
wspieranie doświadczeniem przyszłych absolwentek. Pozyskana baza danych pozwala na 
kontakt profesjonalistek i kandydatek na studia techniczne, w tym dziewcząt ze szkół średnich 
zainteresowanych w przyszłości studiowaniem kierunków technicznych. Dużą rolę odgrywają 

 informuje na bieżąco o działaniach holenderskich 
absolwentów i holenderskiego przemysłu, handlu w kraju zamieszkania, w tym o seminariach 
i kolacjach handlowych. 

                                                 
52 https://www.uva-alumni.nl/SSLPage.aspx?pid=733&tab=1 (07.04.2013) 
53 http://www.uva-alumni.nl/en/thesis-prize (07.04.2013) 
54 Strona DABS, www.dab-society.com (07.04.2013) 
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w tym przypadku absolwenci, którzy wspierają i promują bazy, aktywne uczestnictwo oraz 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Dodatkowo organizowane są raz do roku Ladies 
Night, podczas których kobiety mogą porozmawiać na nurtujące je pytania związane z ich 
karierą zawodową po skończeniu kierunków technicznych. 

WNIOSKI 

W obydwu przypadkach program skierowany do absolwentów/ studentów ma za zadanie 
zbudować korzystne wzajemnie stosunki między absolwentami i Uniwersytetem. Korzyści, 
jakie absolwenci mogą osiągnąć, zachęcają ich do aktywnego działania w społeczności 
studenckiej/absolwenckiej. Uczelnia techniczna – Eindhoven University of Technology 
podejmuje wyzwania mające na celu aktywizację i zwiększenie liczby kobiet studiujących na 
kierunkach technicznych. Obie uczelnie inwestując w rozwój i nietypowe formy pakietów 
lojalnościowych sprawiają, że wzrasta zadowolenie studentów, co przekłada się na korzyść 
dla uczelni tworząc potencjalnych darczyńców wspierających jej działalność.  

BELGIA  

SPOSÓB ORGANIZACJI 

Uniwersytet w Liege posiada 9 wydziałów na których w 2012 roku łącznie studiowało ponad 
20 000 studentów, w tym 4600 studentów zagranicznych. Śledzeniem losów absolwentów 
oraz obsługą systemu Alumni zajmuje się zespół 5 osób. Zespół ten pomaga młodym 
absolwentom w poszukiwaniu pracy lub stażu poprzez działania zbiorowe jak np. 
organizowanie corocznego JOBDAYS (Dzień zatrudnienia) i indywidualnych spotkań 
(dopasowanie kompetencji kandydata do posiadanych ofert pracy, oferowanie dodatkowych 
kursów doszkalających, seminariów lub też szkoleń podnoszących kompetencje). 

Program Alumi obsługiwany jest przez zespół pięciu osób. Dział Wsparcia Absolwentów 
(Alumni Support Service) koordynuje wiele działań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
uniwersytetu. Mają one na celu rozwijanie sieci ULg na całym świecie, wspieranie 
absolwentów w obszarze zawodowym, dbałość o promocję uczelnianych oraz wydziałowych 
inicjatyw i wydarzeń poświęconych absolwentom, wsparcie najlepszych studentów 
w rozwoju, oferowanie absolwentom ULg nowych możliwości. 

KOMUNIKACJA Z ABSOLWENTAMI 

Uniwersytet z Liege w Belgii wyposażając studentów w doświadczenie i wiedzę pozostaje 
z nimi w ciągłym kontakcie. Chcąc zatrzymać i budować więź ze studentami uczelnia 
nawiązuje współpracę z pracodawcami, tworząc sieć partnerów, którzy oferują absolwentom 
pracę. Komunikacja pomiędzy studentem a przyszłym pracodawcą odbywa się za pomocą 
strony internetowej, gdzie zamieszczane są oferty pracy/ staży/ praktyk.  

Uniwersytet stara się podtrzymać cały czas kontakt z absolwentem oferując różne kursy, 
szkolenia czy dodatkowe studia, które mają służyć nie tylko powiększaniu wiedzy w życiu 
zawodowym, ale także samodoskonaleniu siebie (np. oferowane są usługi coachów). Oferty 
pracy przede wszystkim kierowane są do absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów55

                                                 
55 Uniwersytet w Liege, 

. 
Komunikacja z absolwentami jest podejmowana także za pomocą portalu myULG Alumni. 
Dzięki niemu absolwent uzyskuje specjalny, unikatowy adres e-mail, gwarantujący brak 
reklamy, filtrowanie spamu i antywirusowe zabezpieczenie poczty internetowej. System 
umożliwia komunikację między absolwentem a uczelnią. Za pomocą tego adresu absolwenci 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_13779/en/future-student (07.04.2013) 
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mogą komunikować się między sobą tworząc sieci kontaktów z innymi absolwentami, mogą 
również wysyłać swoje cv do współpracujących pracodawców. Absolwent korzystający 
z tego adresu buduje dobry wizerunek uczelni jako odpowiedzialnej za losy absolwentów, 
a pracodawca ma gwarancję, że jest on absolwentem tej uczelni. 

PROMOCJA  

Promocja programów lojalnościowych odbywa się przede wszystkim za pomocą strony 
internetowej oraz portalu myULG. Na stronie można znaleźć wszystkie informacje na temat 
działań prowadzonych dla absolwentów. Studenci poszukujący pracy mogą wpisać się do 
bazy, która ułatwia kontakty zawodowe oraz pomaga w towarzyskich kontaktach. Istotnym 
narzędziem promocyjnym jest organizowany przez uczelnię Dzień zatrudnienia, który jest 
również popularny wśród potencjalnych pracodawców oferujących staże czy praktyki. Takie 
wydarzenie sprawia, że firmy mogą zaprezentować swoje działania szerszemu gromu 
odbiorców, czyli potencjalnym klientom lub pracownikom, którymi są absolwenci uczelni. 

TYPY PROGRAMÓW 

Dobrym mechanizmem lojalnościowym mocno spajającym więź absolwenta z uczelnią jest 
organizowany każdego roku „Dzień zatrudnienia”. Uczelnia organizuje taki dzień z myślą 
właśnie o absolwentach i studentach ostatnich lat. Uczelnia na „Dzień zatrudnienia” zaprasza 
pracodawców zarówno z sektora prywatnego i publicznego. Podczas spotkań przeprowadzane 
są rekrutacje, ponadto zapraszani są specjaliści ds. rekrutacji, którzy doradzają absolwentom, 
jak w odpowiedni sposób zaprezentować się podczas rozmów rekrutacyjnych 
z pracodawcami. Wydarzenie to jest bardzo korzystne dla absolwenta, gdyż pracodawcy 
oferują miejsca pracy, staże czy praktyki nie tylko w Belgii ale i za granicą oraz stypendia dla 
najzdolniejszych. Uczelnia w swojej ofercie posiada także specjalny program stypendialny 
LEONARDO dla absolwentów finansowany przez UE.  

Na stronie uniwersytetu zamieszczane są także ogłoszenia o pracę z bazy firm 
współpracujących z Uczelnią. Studenci i absolwenci mają także zamieszczone na stronie 
wskazówki jak napisać dobre CV czy list motywacyjny. 

Uniwersytet w Liege utworzył specjalny system śledzenia absolwentów Alumni56. Aby dostać 
się do systemu należy załogować się przez portal myULG57 (przy rejestracji należy podać 
datę rozpoczęcia studiów i ich zakończenia). Program ten umożliwia kontakt z innymi 
absolwentami, oraz dostęp do informacji o szkoleniach, kursach i innych sposobach 
doskonalenia swoich kompetencji. Uczelnia opracowuje konkretne warsztaty i seminaria dla 
absolwentów o których informuje właśnie przez system Alumni. W ramach niego wydawana 
jest specjalna karta, która upoważnia absolwentów do korzystania z przywilejów w takich 
obszarach jak sport, kultura, dostęp do uniwersyteckiej biblioteki. Absolwentom oferowane są 
także zniżki w sklepach i restauracjach oraz wynajęcie po preferencyjnej cenie pokoi 
i infrastruktury należącej do Uniwersytetu58

W ramach uczelni działają: Federacja Student Uniwersytetu w Liège (Fed)

.  

59 i Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu w Liège60

                                                 
56 The Alumni Support Service, 

, które zwane jest także Stowarzyszeniem Przyjaciół 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_885186/en/the-alumni-support-service 
57 MyULG, https://www.intranet.ulg.ac.be/login?&request_uri2=https%3A%2F%2Fmy.ulg.ac.be%2F 
58 The Alumni Support Service, http://www.ulg.ac.be/cms/c_800960/en/alumni-privileges 
59 La Fédération des Étudiants de l’Université de Liège (la Fédé), http://www.fede-ulg.be/la-fede/a-propos/ 
(05.04.2013) 
60 Les Amis de l'Université de Liège, http://www.ulg.ac.be/cms/c_884920/en/le-reseau-ulg-les-amis-de-l-
universite-de-liege 
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Uniwersytetu. Jest ono organizacją non-profit, która ma za zadnie promowanie 
uniwersytetu61

Uniwersytet można wesprzeć przesyłając kwotę na konto Fundacji Ulg. Dotowanie 
uniwersytetu jest nieopodatkowane, a zatem każde 100 euro to dla darczyńcy koszt około 65 
euro ze względu na zwrot podatku. Istnieją także możliwości wyrażenia swojej woli na co 
wykorzystana ma być darowizna oraz czy ma być opatrzona imieniem darczyńcy. 

.  

WNIOSKI 

Uniwersytet w Liege prowadzi dobrą politykę lojalnościową dla absolwentów. Stawia na 
ciągły kontakt z absolwentami. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kompetencje w myśl 
zasady kształcenia przez całe życie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów 
tworzy sieć powiązań międzynarodowych. Wdzięczni za pomoc absolwenci na starcie swojej 
kariery chętnie utrzymują kontakt z uczelnią dzieląc się z innymi studentami swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Taki system niewątpliwie wzbogaca metody nauki, ale daje także 
możliwość tworzenia różnych case study opracowanych na podstawie doświadczeń 
absolwentów, którymi tamci chętnie dzielą się na łamach forum. Takie działania uczelni niosą 
dla niej także korzyść finansową.  

POLSKIE UCZELNIANE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 

W przypadku uczelni polskich szczegółowej analizie poddane zostały trzy organizacje: 
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (UMK) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK). 

SPOSÓB ORGANIZACJI 

ALK jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. 
Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych 
i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. 
Dodatkowo prowadzi studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. 
Uczelnia posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA 
i AACSB62. Na uczelni studiuje 8000 studentów, w tym około 30% to cudzoziemcy63. Biuro 
Współpracy z Absolwentami działa od marca 2009 roku, pracują w nim dwie osoby. Jego 
działalność skierowana jest do wszystkich absolwentów uczelni, bez względu na kierunek, 
rodzaj i stopień studiów ukończonych studiów. W ramach współpracy z Biurem działa Klub 
Absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego, Klub Absolwentów MBA64

                                                 
61 Les Amis de l'Université de Liège, http://www.ulg.ac.be/cms/c_884920/en/le-reseau-ulg-les-amis-de-l-
universite-de-liege 

, Klub Absolwentów 
Studiów Doktoranckich oraz Biuro Karier „Kuźnia”. 

62 http://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/kim-jestesmy/ (21.04.2013)AACSB The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business www.aacsb.edu; EQUIS przyznaje EFMD European Foundation for 
Management Development www.efmd.org; AMBA przyznaje Association of MBAs www.mbaworld.com. 
(21.04.2013) 
63 http://www.kozminski.edu.pl/pl/biuro-prasowe/alk-w-liczbach/ (21.04.2013) 
64 http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/biuro-wspolpracy-z-absolwentami/absolwenci-mba/ (21.04.2013) 
http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/wspolpraca-z-absolwentami/absolwenci-studiow-doktoranckich/ 
(21.04.2013) 
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UEK to trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, a druga najstarsza w Polsce publiczna 
uczelnia ekonomiczna. Prowadzi studia na czterech wydziałach. Rocznie na uniwersytecie 
kształci się ok. 21 000 studentów na wszystkich poziomach studiów. Pierwsze 
Stowarzyszenie Absolwentów65 powstało w 1969 roku i było inicjatywą pracowników 
i sympatyków uczelni. Jako druga powstała w 2002 Korporacja Absolwentów UEK66, będąca 
inicjatywą absolwentów. Dodatkowo w roku 2005 powstał Klub KSB Alumni MBA67. Strefa 
absolwenta UEK łączy wszystkie te organizacje oraz różne inne inicjatywy do nich 
skierowane, takie jak np. studia podyplomowe. Nie ma natomiast wyjścia na stronę 
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA, łączącego wpływowe środowisko 
menedżerów Executive i International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu 
Ekonomicznego68. Oprócz powyższych działa także stowarzyszenie wydziałowe 
Stowarzyszenie Absolwentów Specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie69

W UMK liczba studentów w 2010 roku wynosiła: 30835

. 

70. W skład UMK wchodzi 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna 
w Bydgoszczy) oraz prowadzona przez uczelnię stacja badawcza na Spitzbergenie. W 1995 
roku utworzono Stowarzyszenie Absolwentów UMK, będące inicjatywą prof. 
A. Jamiołkowskiego (urzędującego Rektora), prof. K. Jankowskiego oraz ówczesnego 
wojewody toruńskiego B. Kwiatkowskiego71. Działania służące podtrzymywaniu kontaktów 
i współpracy z absolwentami podjęło w lutym 2001 roku Centrum Promocji i Informacji 
UMK opracowując program Absolwent UMK. W ramach tego programu funkcjonują kluby 
takie jak: Klub Rowerowy Skołowani, Klub Maratoński UMK oraz organizowane co roku 
turnieje brydżowe. Dodatkowo na stronie aktywne linki odsyłają do karty absolwenta z listą 
zniżek i aktualnych konkursów72

KOMUNIKACJA Z ABSOLWENTAMI 

 (np. dzieci Kopernika). Funkcjonuje tam również Loża 
ekspertów, na której umieszczane są komentarze, opinie i rady absolwentów i pracowników 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dotyczące bieżących zagadnień z różnych dziedzin. 

Wszystkie opisywane uczelnie prowadzą komunikację z absolwentami najczęściej za pomocą 
strony internetowej oraz portali społecznościowych takich, jak Facebook oraz GoldenLine. 
Część inicjatyw komunikacyjnych wynika z przepisów prawnych i łączy się ze zbieraniem 
informacji związanych ze śledzeniem losów absolwentów73

                                                 
65 

. Dodatkowo organizacje 

http://absolwent.uek.krakow.pl/?file=kop3.php (21.04.2013) 
66 http://www.kuek.pl/Historia.13.0.html (21.04.2013) 
67 W ramach tego klubu działa także klub golfa. http://ksb.uek.krakow.pl/ (dostęp 21.04.2013) 
68 Tworzą je osoby o silnej pozycji w polskim i europejskim biznesie, dysponujące doświadczeniem, kapitałem 
i technologiami oraz zainteresowane kwestiami rozwoju gospodarczego 
http://www.alumnimba.pl/Stowarzyszenie/O-Stowarzyszeniu.html (21.04.2013) 
69 http://www.ae.krakow.pl/~gap/main.php?up=3&id=551 (21.04.2013) 
70 http://bip.uni.torun.pl/ViewBIP?exec=dokument&dok=356 (21.04.2013)  
71 http://www.umk.pl/absolwenci/sa/info/ (21.04.2013); do dziś istnieją Kluby Stowarzyszenia: Warszawski 
Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Warszawie, Pomorski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK 
w Gdańsku 
72 http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&menu=8&page_id=1 (21.04.2013) 
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=1351 (20.04.2013); konkursy skierowane do 
absolwentów i ich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie posiadacz Karty 
Absolwenta UMK http://absolwent.umk.pl/pdf/regulamin_konkursu.pdf (20.04.2013) 
73 W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która 
wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych: 6 miesięcy, 3 i 5 
lat po ukończeniu studiów. Najczęściej podczas wypełniania tzw. karty obiegowej studenci otrzymują do 
wypełnienia oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych do celów monitorowania losów 
absolwentów. W przypadku UEK każdy absolwent, który wyśle wypełnioną ankietę otrzyma prezent- klocki 
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absolwentów wysyłają newsletter o aktualnych działaniach i wspólnych z uczelnią 
inicjatywach. Absolwenci najczęściej dokonują samodzielnie i dobrowolnie aktualizacji 
swoich danych osobowych. Czasem stowarzyszenia wykorzystują do tego celu kontakt 
telefoniczny, częściej emailowy. 

UMK wykorzystuje do komunikacji z absolwentami bezpłatne konta pocztowe, wysyłając 
informacje o imprezach objętych ulgami w ramach Karty Absolwenta, aktualności Programu 
Absolwent UMK (nowe zniżki, spotkania), nowości z życia uczelni oraz atrakcyjne konkursy 
z nagrodami. Wydawana jest także Gazeta Niecodzienna w której między innymi 
prezentowane są sylwetki i dokonania absolwentów, rozmowy z nimi oraz promocja 
Programu Absolwent UMK. Dodatkowo uczelnia wykorzystuje do wirtualnego kontaktu 
i wymiany opinii absolwentów forum oraz ścianę absolwentów74

W UEK co roku organizowany jest zjazd absolwentów oraz charytatywny błękitny bal 
absolwentów. Członkowie Klubu KSB alumni MBA spotykają się regularnie w każdą drugą 
sobotę miesiąca. Na ALK organizowane są cyklicznie HR-owe wtorki

.  

75

PROMOCJA  

, spotkania Między 
Nami Absolwentami oraz Praca na swoim-Absolwenci Studentom.  

Promocja działań stowarzyszeń i organizacji absolwentów odbywa się najczęściej za pomocą 
portali społecznościowych: GoldenLine, LinkedIn i Facebook, newsletterów oraz maili 
wysyłanych bezpośrednio do absolwentów. Czasem są do tego wykorzystywane inicjatywy 
organizowane na terenie (każdej) uczelni, takie jak np. Targi Pracy. Wszystkie organizacje 
zamieszczają informacje o sławnych/ znanych osobach które ukończyły studia, promując przy 
tym określone kierunki lub specjalności lub określone sukcesy absolwentów76

Na stronie absolwent.umk.pl prezentowane są telewizyjne/medialne wystąpienia słynnych 
absolwentów, czy ważnych wydarzeń dla UMK

. Dodatkowo 
poprzez działanie biur karier współpracują z headhunterami działającymi na polskim rynku. 

77

ALK oferuje absolwentom możliwość kontynuacji nauki i rozwoju kompetencji podczas 
organizowanych spotkań otwartych, kursów i szkoleń aktualizujących wiedzę uzyskaną 
podczas studiów, w tym rozszerzających ją o nowe obszary oraz studiów podyplomowych 
i MBA, które absolwentom uczelni oferowane są z 10% zniżką. Wszystkie działania 
promowane są poprzez sieć wzajemnych kontaktów na portalach społecznościowych. 
Dodatkowo zachęcają absolwentów do wpłacania dotacji, finansujących badania naukowe, 
wyposażenie uczelni bądź stypendia dla finansowo mniej zamożnych, ale zdolnych 
studentów. W ALK organizowany jest konkurs Orły sukcesu wyróżniający absolwentów 

. Budowanie kultury współpracy UEK 
realizuje poprzez wspieranie i angażowanie absolwentów oraz studentów w działania 
w wolontariacie.  

                                                                                                                                                         
rozwijające twórcze myślenie firmy Puzzlomatic. http://www.kariery.uek.krakow.pl/zrealizowane-projekty-
1/postaw-na-swoj-rozwoj/badanie-losow-absolwentow/oferta-dla-absolwentow-uek.-wyslij-ankiete-badajaca-
losow-absolwentow-a-otrzymasz-prezent-niespodzianke (21.04.2013) 
74 http://absolwent.umk.pl/dyskusja.php http://absolwent.umk.pl/topics.php (21.04.2013) np. takie wpisy jak: 
wspomnienia, pozdrowienia, apele o odzew, informacje o spotkaniach itp. 
75 http://www.zjazd.uek.krakow.pl/ (dostęp 21.04.2013);W ramach Klubu organizowane są także szkolenia, 
wyjazdy integracyjne, zwiedzanie przedsiębiorstw, seminaria za granicą, Akademia Golfa MBA; 
http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/hr-owe-wtorki/ (21.04.2013) 
76http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=1314; http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria: 
Absolwenci_UMK (przedstawionych jest 209 sylwetek absolwentów); http://www.kozminski.edu. 
pl/pl/absolwenci/kariery-absolwentow/2012/ http://absolwenci.uek.krakow.pl/index.php?id=21 (20.04.2013) 
77 http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&menu=27&page_id=131 (20.04.2013);  

http://www.kariery.uek.krakow.pl/zrealizowane-projekty-1/postaw-na-swoj-rozwoj/badanie-losow-absolwentow/oferta-dla-absolwentow-uek.-wyslij-ankiete-badajaca-losow-absolwentow-a-otrzymasz-prezent-niespodzianke�
http://www.kariery.uek.krakow.pl/zrealizowane-projekty-1/postaw-na-swoj-rozwoj/badanie-losow-absolwentow/oferta-dla-absolwentow-uek.-wyslij-ankiete-badajaca-losow-absolwentow-a-otrzymasz-prezent-niespodzianke�
http://www.kariery.uek.krakow.pl/zrealizowane-projekty-1/postaw-na-swoj-rozwoj/badanie-losow-absolwentow/oferta-dla-absolwentow-uek.-wyslij-ankiete-badajaca-losow-absolwentow-a-otrzymasz-prezent-niespodzianke�
http://absolwent.umk.pl/dyskusja.php�
http://absolwent.umk.pl/topics.php�
http://www.zjazd.uek.krakow.pl/�
http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/hr-owe-wtorki/�
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=1314�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%20Absolwenci_UMK�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%20Absolwenci_UMK�
http://absolwenci.uek.krakow.pl/index.php?id=21�
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&menu=27&page_id=131�


Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

30 

odnoszących spektakularny sukces zawodowy i których ścieżka kariery może służyć za 
wzór78. Podobnie Korporacja Absolwentów UEK zajmuje się sponsorowaniem wyróżnień dla 
absolwentów: Debiut Roku79 oraz organizacją konkursu Laury Magellana80

Na UEK prowadzona jest Akademia Rozwoju, czyli cykl warsztatów i szkoleń dla studentów 
i absolwentów prowadzonych przez ekspertów z różnych branż. Podobną inicjatywę 
proponuje ALK swoim absolwentom. Absolwenci UEK mogą skorzystać z m.in. konsultacji 
w zakresie prawa pracy (m.in.: rodzaje umów, ubezpieczenia, wynagrodzenie, prawa 
pracownicze), konsultacji CV i listów motywacyjnych. Poprzez biuro karier mogą otrzymać 
przewodniki po rynku pracy m.in.: Kariera, Przewodnik Praktyki, Przewodnik Pracodawcy, 
Target Jobs. Dodatkowo mają dostęp do aktualnych ofert rekrutacyjnych.  

.  

TYPY PROGRAMÓW 

Stowarzyszenia absolwenckie działające przy różnych uczelniach pobierają opłaty w różnej 
wysokości. I tak Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
wymaga opłaty wpisowej w wysokości 5 zł oraz opłaty rocznej w wysokości 10 zł. 
W przypadku Stowarzyszenia Alumni MBA opłata roczna w 2009 roku wynosiła 500 zł. 

Absolwent UMK, podobnie jak ALK otrzymuje kartę absolwenta, a wraz z nią listę zniżek 
i rabatów na różne usługi i produkty w wysokości od 3% do 30%81. Ich lista jest stale 
aktualizowana i publikowana na stronie internetowej. Karta absolwenta jest bezpłatna. 
Umożliwia także absolwentom wypożyczanie książek na specjalnych warunkach82. UMK 
przy współpracy z bankiem BZWBK wydał Karta kredytową VISA Classic Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika83

WNIOSKI 

.  

1. Organizacje absolwenckie posiadają stosunkowo niewielki budżet oraz najczęściej 
działają przy małym współfinansowaniu uczelni patronackiej. 

2. Do prowadzenia działań wykorzystywane są tradycyjne i nowoczesne technologie 
(najczęściej e-mail, rzadziej portale społecznościowe). 

3. Działania lojalnościowe rzadko są konsultowane z absolwentami – proponowane 
rozwiązania są sumą obserwowanych inicjatyw z innych uczelni i praktyk 
biznesowych. 

                                                 
78 http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/orly-sukcesu/ (20.04.2013) 
79 nagroda dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poniżej 30 roku życia, przy okazji 
konkursu biznesowego Laury Magellana http://www.kuek.pl/Aktualnosci.35.0.html?&tx_ttnews[tt_news] 
=603&tx_ttnews[backPid]=21&cHash=5ef08a26f3 (20.04.2013) 
80 www.laurymagellana.pl (21.04.2013) 
81 http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=17; http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci 
/karta-absolwenta/o-karcie/ http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=17 (07.04.2012). 
Wszyscy posiadacze karty absolwenta UMK oraz każdy z Partnerów Programu uprawniony jest do korzystania 
ze specjalnej oferty 50 % rabatu w zakresie cen emisji materiałów reklamowych na antenie Polskiego Radia 
Pomorza i Kujaw 
82 http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=119  Karta Absolwenta UMK umożliwia zniżkę 
w składce rocznej na ubezpieczenia majątkowe http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=17 
(20.04.2013) 
83 http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-kredytowe/karty-srebrne/srebrne-karty-
kredytowe.html#tab_rodzaje_kart (21.04.2013) 

http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/orly-sukcesu/�
http://www.kuek.pl/Aktualnosci.35.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d%20=603&tx_ttnews%5bbackPid%5d=21&cHash=5ef08a26f3�
http://www.kuek.pl/Aktualnosci.35.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d%20=603&tx_ttnews%5bbackPid%5d=21&cHash=5ef08a26f3�
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http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci%20/karta-absolwenta/o-karcie/�
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=17�
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=119�
http://absolwent.umk.pl/mod.php?mod=userpage&page_id=17�
http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-kredytowe/karty-srebrne/srebrne-karty-kredytowe.html#tab_rodzaje_kart�
http://www.bzwbk.pl/karty-platnicze/karty-kredytowe/karty-srebrne/srebrne-karty-kredytowe.html#tab_rodzaje_kart�
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4. Promowanie programów lojalnościowych odbywa się tuż przed końcem studiów lub 
tuż po ukończeniu studiów. Spotyka się współpracę absolwentów z uczelnią przy 
rekrutowaniu potencjalnych studentów, są to jednak działania sporadyczne. 

5. W przypadku badanych uczelni najczęściej występują inicjatywy oddolne – po 
ukończeniu studiów absolwenci powołują do życia stowarzyszenie, którego celem jest 
umożliwienie im utrzymywania wspólnych kontaktów. W przypadku organizacji 
powołanych z inicjatywy pracowników uczelni (najczęściej również byłych 
studentów) spotkania z absolwentami (np. zjazdy) odbywają się najczęściej raz 
w roku. W pozostałych przypadkach znacznie częściej – nawet raz w tygodniu.  

6. Spotyka się działania budujące „kulturę społeczności absolwenckiej” takie jak np. 
imprezy sportowe, są to jednak inicjatywy oparte najczęściej na sponsoringu, 
wolontariacie lub przy niewielkim współudziale uczelni.  

7. Absolwentom proponuje się różne możliwości wspierania uczelni (np. sponsoring 
badań naukowych, stypendiów dla zdolnych studentów).  

8. Obserwowalne zmiany ekonomiczno – społeczne sprawiają, że liczba podejmowanych 
działań przez organizacje absolwenckie w niedalekiej przyszłości znacznie wzrośnie. 
Planowane inicjatywy powinny być oparte o istniejące na ryku szkół wyższych dobre 
praktyki (np. z uczelni amerykańskich) i zweryfikowane do warunków polskich. 
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TYPOLOGIA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH  

Na podstawie analizy danych zastanych wyróżniono dwie fazy budowania lojalności: fazę I 
i II. Na pierwszą składają się różne inicjatywy budujące społeczność uczelnianą, kulturę 
współpracy. Studentów pierwszego roku zaprasza się do współudziału (najczęściej na 
zasadzie wolontariatu) w organizowaniu różnego rodzaju imprez skierowanych do 
absolwentów studiów. Faza druga to rzeczywista współpraca z absolwentami. Między tymi 
fazami występuje inicjacja absolwencka, najczęściej połączona z uroczystym otrzymaniem 
dyplomu ukończenia studiów i powitania w gronie absolwentów uczelni. Z badania wynika, 
że nie ma istotnej różnicy w pozyskiwaniu przychylności przyszłych absolwentów 
w przypadku różnych stopni studiów. Znaczenie ma dostrzegany w USA brak lojalności 
w ogóle w przypadku konfliktu lojalności, jeśli absolwent ukończył kilka kierunków studiów 
w różnych uczelniach. 

Wyróżniona faza I nie jest obecna w każdym kraju, budowanie poczucia więzi 
i przynależności do wspólnoty (na którą składają się uczelnia, studenci i absolwenci) jest 
obecne zwłaszcza w USA. Współpraca z absolwentami traktowana jest tam jako proces. 
Poprzez włączanie wolontariuszy – studentów w pracę na rzecz absolwentów (choć nie 
wszyscy studenci w tym uczestniczą); oferowanie studentom atrakcji pozaakademickich 
(sport, życie artystyczne i kulturalne) oraz przede wszystkim – zapewnienie usług 
edukacyjnych najwyższej jakości – kształtowane jest poczucie wyjątkowości jako absolwenta 
oraz wdzięczności wobec uczelni. Z badań wynika, że nic się nie osiągnie w fazie II, jeśli faza 
I była przez uczelnię zaniedbana. 

Na użytek analizy porównawczej programów lojalnościowych dokonano kategoryzacji 
uczelni wykorzystując następujące cechy:  

— formę prawną funkcjonowania organizacji,  

— liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych w działania stowarzyszenia,  

— szacunkową wielkość budżetu organizacji, 

— źródła jej finansowania.  

Na tej podstawie wyróżnione zostały kategorie działalności organizacyjnej stowarzyszeń 
absolwenckich analizowanych uczelni przedstawione w Tabela 3: 

1. Kategoria 1: stowarzyszenia współpracujące z uczelnią i uzyskujące wsparcie ze 
strony uczelni, o dużym budżecie (powyżej 100 tys. EURO), z dużą liczbą osób 
zaangażowanych w działania stowarzyszenia (powyżej 10 osób), dla których 
dodatkowym źródłem finansowania są składki członkowskie i sponsoring 
prowadzonych działań, z działami absolwenckimi i udziałem absolwentów w radach 
zarządzających uczelnią; działania realizowane są w ramach stowarzyszenia 
ogólnouczelnianego i/lub stowarzyszeń wydziałowych. 

2. Kategoria 2: stowarzyszenia uczelniane, uzyskujące wsparcie ze strony uczelni, 
o małym budżecie (poniżej 100 tys. EURO), z małą liczbą osób zaangażowanych w 
działania stowarzyszenia (poniżej 10 osób), utrzymujące się także ze składek 
członkowskich, z działem absolwentów lub jednostką pozauczelnianą ds. 
absolwentów, bez wpływu absolwentów na działania uczelni; działania realizowane są 
w ramach stowarzyszenia ogólnouczelnianego. 

3. Kategoria 3: stowarzyszenia niezależne, działające poza strukturą administracyjną 
uczelni, ale współpracujące z uczelnią, o małym budżecie (poniżej 100 tys. 
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EURO/USD), raczej bez wsparcia ze strony uczelni, z małą liczbą osób 
zaangażowanych w działania stowarzyszenia (poniżej 10 osób), utrzymujące się ze 
składek członkowskich, bez wpływu absolwentów na działania uczelni; działania 
realizowane są w ramach stowarzyszenia ogólnouczelnianego.  

4. Kategoria 4: stowarzyszenia uczelniane, otrzymujące wsparcie finansowe ze strony 
uczelni, działające w oparciu o biuro promocji, bez wpływu absolwentów na działania 
uczelni; działania realizowane są w ramach stowarzyszenia ogólnouczelnianego. 

5. Kategoria 5: stowarzyszenia uczelniane o zróżnicowanym zakresie współpracy 
z uczelnią oraz budżecie na działalność (powyżej, jak i poniżej 100 tys. EURO/USD), 
korzystające ze wsparcia finansowego uczelni i własnych działań sponsoringowych, 
wykorzystujące różne formy działania (biuro karier, działy absolwentów, biuro 
promocji), w różnym stopniu oddziaływujące na zarządzanie uczelnią; działania 
realizowane są w ramach stowarzyszenia ogólnouczelnianego i/lub stowarzyszeń 
wydziałowych. 

Tabela 3. Pięciostopniowa kategoryzacja analizowanych uczelni 
Grupa Skrót Nazwa uczelni 

1 NYU New York University 
1 UHar Harvard University 
1 UMich University of Michigan 
1 UVA The University of Amsterdam Ann Arbor 
2 PV A&M Prairie View A&M University 
2 ULiege Uniwersytet w Liege 
2 UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
3 UKar Uniwersytet Karola w Pradze 
3 UMas Uniwersytet Masaryka w Brnie 
3 UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
4 ULund Uniwersytet w Lund 
4 UUpp Uniwersytet w Uppsali 
4 NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim 
5 UEind Eindhoven University of Technology 
5 ALK Akademia Leona Koźmińskiego 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wykonano eksplorację danych zastanych z wykorzystaniem hierarchicznej analizy skupień 
w celu wyróżnienia wzorców strategii lojalnościowych stosowanych przez uczelnie 
i stowarzyszenia: 

1. Działania komunikacyjne wobec absolwentów: 
— Pasywne: strona internetowa + kontakty e-mailowe, 

— Reaktywne: czasopismo absolwentów + kontakty telefoniczne + kontakty listowne, 

— Aktywne: fora dyskusyjne + spotkania absolwentów + święto uczelni, 

— Proaktywne: media społecznościowe, 

2. Zbieranie i aktualizacja danych o absolwentach: 
— Od chwili rejestracji na studia, migracja danych i weryfikacja telefoniczna, 

— Zbieranie danych od absolwentów w momencie otrzymania dyplomu, 

— Dobrowolna informacja ze strony absolwentów, 
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— Samodzielna weryfikacja danych (przez stronę www lub drogą e-mailową), 

3. Częstotliwość kontaktowania się z absolwentami i rodzaj komunikowanych treści: 
— Częściej niż raz na rok, komunikowanie aktualności z życia uczelni (news) oraz 

informacji o szczególnych osiągnięciach na uczelni (cases), 

— Rzadziej niż raz na rok, komunikowanie aktualności i informacji opiniotwórczych 
z życia uczelni (views). 

4. Aktywność absolwentów i działania uczelni wobec absolwentów: 
— Generowanie kapitału ludzkiego: wolontariat studencki, udział absolwentów 

w uczelnianych imprezach i zawodach sportowych, annual drive (coroczna zbiórka 
pieniędzy wśród i przez absolwentów na rzecz uczelni), udział absolwentów 
w rekrutacji studentów na daną uczelnię, 

— Generowanie kapitału ekonomicznego: wspieranie finansowe przez absolwentów 
działań naukowy i dydaktycznych, promowanie przedsiębiorczości absolwentów 
uczelni, podtrzymywanie kontaktów władz uczelni z absolwentami podczas wizyt 
studyjnych, 

— Generowanie kapitału społecznego poprzez zasadę wzajemności (satysfakcja 
sprzyja aktywności na rzecz uczelni), pozyskiwanie przez absolwentów sponsorów 
na rzecz uczelni, zniżki dla absolwentów na oferty edukacyjne uczelni, karty 
rabatowe dla absolwentów, sponsorowanie przez absolwentów stypendiów dla 
studentów własnej uczelni, 

— Informowanie absolwentów o działalności stowarzyszeń absolwenckich przez tzw. 
pakiety startowe absolwenta otrzymywane na zakończenie studiów i tablice 
ogłoszeń na uczelni, 

— Informowanie absolwentów o działalności stowarzyszeń przez e-board 
(elektroniczne tablice ogłoszeń), 

— Monitorowanie losów absolwentów, umożliwienie absolwentom dostępu do 
zbiorów bibliotecznych macierzystej uczelni. 

Na koniec dokonano zestawienia wyróżnionych wzorców strategii lojalnościowych w relacji 
do kategorii działalności organizacyjnej stowarzyszeń absolwenckich analizowanych uczelni. 
Na tej podstawie udało się zrekonstruować modelowe programy lojalnościowe stosowane 
przez stowarzyszenia i uczelnie. Ich szczegółowe zestawienie prezentuje tabela 4. 

Tabela 4. Strategie i działania lojalnościowe według kategorii analizowanych uczelni 

Strategia Formy działania Kategoria 
1 

Kategoria 
2 

Kategoria 
3 

Kategoria 
4 

Kategoria 
5 

Zbieranie 
i aktualizacja 

danych 
o absolwentach 

 

od rejestracji na studia  migracja danych  4 1 0 0 1 
w momencie otrzymania dyplomu 0 0 1 0 0 
dobrowolna informacja ze strony 
absolwentów 1 2 2 3 2 
kontakt telefoniczny 3 1 0 0 0 
kontakt emailowy 4 3 1 0 2 
samodzielna weryfikacja przez stronę 
www  4 3 3 0 2 

Kanały 
komunikowania 

się z 
absolwentami 

Emailowy 4 3 3 3 2 
Telefoniczny 4 2 0 0 1 
Newsletter 4 2 1 3 2 
czasopismo absolwentów 4 2 0 0 0 
spotkania absolwenckie 3 3 1 3 2 
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Strategia Formy działania Kategoria 
1 

Kategoria 
2 

Kategoria 
3 

Kategoria 
4 

Kategoria 
5 

święto uczelni 3 3 1 0 2 
strona internetowa 4 3 3 3 2 
media społecznościowe 4 1 1 0 2 
Listowna 3 0 0 0 0 

Treści 
komunikacyjne 

ogólnouczelniane informacje typu news  4 3 2 3 2 
szczegółowe osiągnięcia uczelni typu 
cases  3 1 1 0 2 
ogólnouczelniane informacje typu views  1 1 1 0 1 

Aktywność 
i działania 

promocyjne 

wolontariat studencki 3 1 0 0 0 
pakiety startowe absolwenta na koniec 
studiów 4 2 2 0 2 
zasada wzajemności  4 2 0 0 1 
c-board (klasyczna tablica ogłoszeń)  4 2 3 0 2 
e-board (elektroniczna tablica ogłoszeń) 4 3 3 3 2 
pozyskiwanie sponsorów na rzecz uczelni 4 2 2 0 2 
wspieranie finansowe działań uczelni  4 1 1 3 2 
zniżki na oferty edukacyjne uczelni 4 2 1 0 2 
Karty rabatowe 4 2 0 0 2 
dostęp do zbiorów biblioteki uczelni 4 3 0 0 2 
udział w uczelnianych imprezach 
sportowych 3 2 1 0 1 
annual drive (zbiórka pieniędzy na rzecz 
uczelni)  3 1 0 0 0 
promowanie przedsiębiorczości 
absolwentów 4 3 3 3 2 
sponsorowanie stypendiów dla studentów 4 2 0 0 2 
monitorowanie losów absolwentów 4 3 1 0 2 
udział absolwentów w rekrutacji 
studentów 3 1 0 0 1 
kontakty władz uczelni z absolwentami 4 2 0 3 1 

Źródło: opracowanie własne 

Zaznaczone pola tabeli 4 w ramach danej kategorii wskazują na dominujący profil działań 
charakteryzujący poszczególne uczelnie. Szczegółowe zestawienie w odniesieniu do każdej 
analizowanej uczelni przedstawiają tabele od 5 do 9 zamieszczone w załączniku, w części 
Wyniki analizy danych zastanych – desk research. 

Reasumując, można na podstawie przeprowadzonej analizy wyróżnić cztery modele strategii 
i działań lojalnościowych wobec absolwentów: pasywny, reaktywny, aktywny oraz 
proaktywny. Model pasywny odnosi się do wypełniania obowiązków i działań nakładanych na 
uczelnie przez regulacje prawne (np. w formie monitorowania losów absolwentów) bez 
dodatkowych działań w kierunku absolwentów. Model reaktywny skupia się na reagowaniu 
na sytuacje, które w danym momencie mają miejsce. W praktyce oznacza to wyjście poza 
ramy modelu pasywnego, głównie w reakcji na potrzeby władz uczelni lub otoczenia 
rynkowego uczelni. Minusem tego modelu jest brak planowania strategicznego, a działania 
wobec absolwentów mają w większości charakter doraźny. Reakcja występuje wtedy, gdy 
pojawia się potrzeba rozwiązania określonych problemów. Nie podejmuje się żadnych 
dodatkowych działań, jeśli wszystko funkcjonuje jak należy. W modelu aktywnym wychodzi 
się naprzeciw absolwentom. Działania wobec nich skupiają się zarówno na zadaniach czysto 
administracyjnych, jak również reagowaniu na bieżące sytuacje, potrzeby. Wartością dodaną 
jest przewidywanie pewnych sytuacji i reagowanie na nie jeszcze przed ich wystąpieniem. 
Model ten można określić jako uczący się wraz z organizacją. Ostatni, model proaktywny 
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oprócz powyższych cech charakteryzuje się tym, że wprowadzone zostaje planowanie 
strategiczne w zakresie programów lojalnościowych, a działania mają wymiar długofalowy. 
Jednym z kluczowych elementów tego modelu jest rozwijanie kultury organizacyjnej poprzez 
tworzenie społeczności absolwentów danej uczelni, zgodnie z zasadą, że absolwent jest 
zasobem, w który można i należy inwestować.  
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ZAŁĄCZNIK 

WYNIKI ANALIZY DANYCH ZASTANYCH – DESK RESEARCH 

Tabela 5. Wymiar: ogólny 
kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund UUpp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Rok 
założenia organizacji 

absolwentów 
  1996 1840 1897 1986 1996 2006 bd   bd 2006 2003 bd 200584 2004  1995/ 

200185
1969/ 
2002  

Wielkość uczelni 
(w liczbie studentów)    43 911 27 392 42 716 8 336 53 311 44 370 47 000 40 000 22 000 20 000 32 739 9150 8 000 31 000 23 000 

Budżet uczelni86
    

(mln. PLN)  17 150 12 996 16 201 378 1 538 833 3 100 2 750 2 851 1 480 2 616 1 205 66  370  164  

Typ uczelni 
prywatna                          

publiczna                   
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 6. Wymiar: organizacja  

kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund UUpp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Podstawy prawne 
funkcjonowania 

organizacji 

uczelniana                     

niezależna                            

współpracująca                        

Wielkość organizacji 
jedna ogólnouczelniana                       

jedna ogólnouczelniana + 
wydziałowe                     

Wielkość zespołu 
duże >10                         

małe <10                    

                                                 
84 W tym roku została reaktywowana Eindhoven Platforma Alumni 
85 W 2001 roku ruszył program Absolwenci UMK w Centrum Promocji i Informacji  
86 Dane z różnych lat (2009 – 2012), w przypadku interpretacji zespół brał pod uwagę rząd wielkości, stąd informacje te są wystarczające do porównań 
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kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund UUpp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Budżet 
mały - do 100 tys. Euro                        

duży – pow. 100 tys. Euro                        

Źródło finansowania 

uczelniane                  

stowarzyszenie - składki                    

stowarzyszenie - sponsoring                      

Organizacja w strukturze 
uczelni 

biuro karier                          

biuro promocji                        

dział absolwentów                    

pozauczelniana                          

Wpływ na zarządzanie 
uczelnią 

rada zarządzająca (tak)                       

nie                       
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 7. Wymiar: komunikacja  

kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund Uupp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Pozyskiwanie danych 
o absolwentach  

registrar (od rejestracji na studia, 
migracja danych)                       

zbieranie danych w momencie 
otrzymania dyplomu                           

dobrowolna informacja ze strony 
absolwentów                     

Aktualizacja danych 
o absolwentach 

telefoniczna                         

emailowa                     
samodzielna weryfikacja  

(przez www)                   

Kanały komunikowania się 
z absolwentami 

emailowy                

telefoniczny                      

newsletter                   

czasopismo absolwentów                       
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kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund Uupp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

spotkania absolwenckie                   

święto uczelni                      

strona internetowa                

media społecznościowe                      

listowna                          

Treści komunikowania się 

ogólnouczelniane informacje 
(news)                 

szczegółowe osiągnięcia uczelni 
(cases)                      

ogólnouczelniane informacje 
(views)                         

Częstotliwość 
komunikowania się 

częściej niż raz na rok                      

rzadziej niż raz na rok                      
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 8. Wymiar: promocja  

kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund Uupp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Adresat 

absolwenci (bogaci, wpływowi)                          

absolwenci (zwykli)                   

studenci                          

absolwenci (fresh, do roku)                       

Formy promowania 

wolontariat studencki                         
pakiety startowe absolwenta  

(na wyjściu)                     

norma wzajemności (abs. 
zadowoleni, skłonni do działania)                       

c-board (tablica ogłoszeń 
klasyczna)                    

e-board  
(elektroniczna tablica ogłoszeń)                

pozyskiwanie sponsorów 
 na rzecz uczelni                   



Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni 

43 

kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund Uupp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 
wsparcie finansowe działań 

uczelni (targetowanie)                  

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 9. Wymiar: pozostałe  

kategoria typ NYU UHar UMich PV A&M UKar UMas ULund Uupp NTNU ULiege UVA UEind ALK UMK UEK 

Aktywności 

zniżki na oferty edukacyjne 
uczelni                     

karty rabatowe                      
dostęp do zbiorów biblioteki 

uczelni                     

uczelniane imprezy sportowe                       
annual drive (coroczna zbiórka 

pieniędzy na rzecz uczelni)                         

promowanie przedsiębiorczości 
absolwentów                

LLA  
cohabitation life 

sponsorowanie stypendiów dla 
studentów                     

monitorowanie losów 
absolwentów                     

udział abs.w rekrutacji studentów                        
utrzymywanie kontaktów władz 

uczelni z absolwentami                  

Źródło: opracowanie własne  
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