
2.3. POTRZEBY INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH UCZELNI 
A STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
W POLSCE20

Wprowadzenie

Wraz z procesami globalizacyjnymi rosną wymagania otoczenia w stosunku do 
podmiotów życia publicznego i społeczno-gospodarczego. Wśród tych podmiotów 
szczególną rolę odgrywają szkoły wyższe, ponieważ realizują ważne dla społeczeń-
stwa zadania, m.in.: kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań na-
ukowych oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Kształcenie ma na celu wyposażenie ludzi w wiedzę, sprawności ogólne i zawo-
dowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przysposo-
bienie do oddziaływania na własny rozwój (Okoń, 1996, s. 207). Odpowiadając na 
pytanie o cele kształcenia i wychowywania, pedagodzy wysuwają na pierwszy plan 
sprawę sylwetki, cech człowieka, jakiego chcieliby uformować. Dużą wagę przywią-
zują do myślenia innowacyjnego, działania zespołowego i wielostronnie uwarunko-
wanego, mobilności zawodowej i geografi cznej oraz efektywnego uczenia się przez 
całe życie (Kupisiewicz, 1999, s. 180). Powyższe cele kształcenia i wychowywania 
wiążą się z kreowaniem przez uczelnie wiedzy oraz jej rozpowszechnianiem i wyko-
rzystywaniem dla dobra człowieka i społeczeństwa.

W ścisłym związku z jakością kształcenia pozostaje działalność naukowa uczelni. 
Dla uzyskania wysokiego poziomu dydaktyki ważne jest specjalizowanie się przez 
szkoły wyższe w poszczególnych dziedzinach badań naukowych. W uczelniach, 
w których istnieje jedność badań naukowych i kształcenia, nauczyciele akademiccy 
są nie tylko wyspecjalizowanymi dydaktykami, ale również prowadzącymi badania 
naukowe twórcami nauki.

Pod wpływem zmian społecznych i ekonomicznych szkoły wyższe stają się bar-
dziej otwarte na potrzeby społeczne: dążą do ściślejszego powiązania teorii z prakty-
ką oraz podejmują działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Wyra-
zem tego otwarcia na potrzeby społeczne powinno być przyjmowanie w strategiach 
rozwoju uczelni celów uwzględniających potrzeby podmiotów funkcjonujących 
w ich otoczeniu (interesariuszy zewnętrznych).

20  Marta Tutko, Uniwersytet Jagielloński.
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96 Potrzeby i  oczekiwania  społeczne

Celem opracowania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zidentyfi ko-
wane, wybrane potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni zostały uwzględnione 
w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020 (Strategia rozwoju szkolnic-
twa wyższego: 2010–2020..., 2010). Aby zrealizować cel badań, wpierw zidentyfi -
kowano potrzeby interesariuszy zewnętrznych, które są związane z działalnością dy-
daktyczną uczelni. Następnie potrzeby te zostały zestawione z celami strategicznymi 
(i operacyjnymi) szkół wyższych, określonymi we wspomnianej Strategii..., w części 
dotyczącej działalności dydaktycznej.

Potrzeby człowieka

Potrzeba, zgodnie z defi nicjami zawartymi w Słowniku psychologii, to „jakaś rzecz 
lub jakiś stan rzeczy, którego zaistnienie poprawia dobrostan organizmu” (Reber, 
2000, s. 531). W tym znaczeniu może ona mieć charakter biologiczny lub może się 
wiązać z czynnikami społecznymi i osobistymi oraz wynikać ze złożonych form 
uczenia się. Zdaniem Tomasza Kocowskiego, potrzeba „jest rozumiana jako pewien 
konkretny, aktualnie występujący stan osobnika (organizmu), przy czym jest to bądź 
stan niedoboru (albo nadmiaru), bądź inne zakłócenie w zakresie ważnych dla osob-
nika własności organizmu albo otoczenia” (Kocowski, 1978, s. 11–12). Zdaniem 
tego autora, potrzeba jest utożsamiana z dowolnym elementem zbioru pragnień, dą-
żeń oraz popędów człowieka.

Abraham Maslow dokonał klasyfi kacji potrzeb i przedstawił je jako strukturę hie-
rarchiczną, składającą się z poziomów. Zauważył, że ludzie w pierwszej kolejności 
dążą do zaspokojenia potrzeb podstawowych, z najniższego poziomu, a dopiero po 
ich zaspokojeniu znaczenia nabierają te z wyższych poziomów. Maslow wyróżnił 
następujące potrzeby (za: Franken, 2005, s. 32):

– fi zjologiczne,
– bezpieczeństwa,
– przynależności i miłości,
– szacunku,
– poznawcze,
– estetyczne,
– samorealizacji.
Z kolei wspomniany już Kocowski zaproponował system, w którym wyróżnił

42 rodzaje potrzeb człowieka i dokonał ich klasyfi kacji, przedstawionej w Tabeli 1.
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Tabela  1. Schemat kategoryzacji potrzeb człowieka według Kocowskiego

Potrzeby
egzystencji

Potrzeby
prokreacji
i rozwoju

Potrzeby
funkcjonalne

Potrzeby
społeczne

Potrzeby
psychiczne

Pokarmowe Reprodukcji Informacyjne Przynależności Subiektywne
potrzeby
egzystencji

Ekologiczne Opieki Sprawnościowe Łączności Subiektywne 
potrzeby pro-
kreacyjne

Rekreacyjne Dydaktyczne Instrumentalne Organizacji Subiektywne
potrzeby rozwoju

Zdrowotne Wychowawcze Lokomocyjne Więzi emocjo-
nalnej

Subiektywne 
potrzeby
funkcjonalne

Bezpieczeństwa Rodzinne Swobody Konformizmu Subiektywne
potrzeby
społeczne

Mieszkaniowe Samorealizacji Innowacji Uspołecznienia Psychoorganizacji

Odzieżowe Napędowe Społecznej
użyteczności

Erotyczne

– – – Społecznej
gratyfi kacji

Recepcji kultury

– – – Akceptacji Estetyczne

– – – Współuczestnic-
twa

Aktywnej
rekreacji

– – –
Ochrony
i autonomii jed-
nostki

Ludyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kocowski, 1978, s. 140.

W grupie potrzeb prokreacji i rozwoju znajdują się potrzeby dydaktyczne, wycho-
wawcze oraz samorealizacji. Potrzeby dydaktyczne to „zbiór zachowań ukierunko-
wanych na przekazywanie potomstwu informacji oraz umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia” (Kocowski, 1978, s. 124). Zaliczyć do nich można potrzeby 
oświatowe, kształceniowe oraz samokształcenia. Kocowski defi niuje potrzeby wy-
chowawcze jako „zbiór czynności i warunków sprzyjających lub niezbędnych dla 
wykształcenia cech osobowości, postaw oraz motywacji koniecznych do samodziel-
nego życia, do samodzielnej realizacji celów i potrzeb w sposób zgodny z wymaga-
niami społecznymi” (Kocowski, 1978, s. 124). Dla większości ludzi ukoronowanie 
warunków rozwoju stanowią potrzeby samorealizacji, będące „zbiorem koniecznych 
lub pożądanych zgodności pomiędzy uzdolnieniami, zamiłowaniami, wykształce-
niem i pełnionymi rolami społecznymi” (Kocowski, 1978, s. 125).
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Potrzeby indywidualne są potrzebami odczuwanymi przez pojedyncze oso-
by, podczas gdy potrzeby społeczne odczuwane są przez członków różnych grup 
społecznych. Adam Lisowski defi niuje potrzeby społeczne jako „potrzeby, których 
zaspokojenie wymaga istnienia i działania instytucji społecznych na rzecz zamie-
rzonych celów i o dających się przewidzieć z dostatecznym prawdopodobieństwem 
skutkach działania” (Lisowski, 2003, s. 59). Cytowany autor zwraca uwagę, że w sy-
tuacji, gdy takie same potrzeby jednostek występują powszechnie, ich zaspokojenie 
wymaga istnienia odpowiednich instytucji (np. potrzeby edukacyjne jednostek rodzą 
potrzebę społeczną związaną z zapewnieniem dostępu do szkół).

Przedstawiona problematyka potrzeb człowieka to zagadnienie bardzo szerokie. 
Dla osiągnięcia celu niniejszego opracowania przyjęto jej zawężenie do potrzeb osób 
i grup zainteresowanych funkcjonowaniem i efektami działalności szkół wyższych, 
czyli do ich interesariuszy zewnętrznych.

Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni

Szkoły wyższe funkcjonują w określonym otoczeniu, dlatego realizowane w nich 
procesy powinny uwzględniać potrzeby wielu podmiotów istniejących w tym oto-
czeniu – stron zainteresowanych. Strona zainteresowana (interesariusz) to osoba 
lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji (PN-EN ISO 
9000:2006). Wśród interesariuszy można wyróżnić interesariuszy wewnętrznych 
(w grupie tej znajdują się pracownicy organizacji) oraz zewnętrznych (np. klienci, 
dostawcy, benefi cjenci, konkurenci, władze państwowe).

Interesariusze zewnętrzni to ci, którzy wywierają wpływ na organizację, działając 
w jej otoczeniu. W przypadku interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych osobami 
lub grupami zainteresowanymi funkcjonowaniem i efektami działalności uczelni są 
przede wszystkim studenci, ale również kandydaci do podjęcia studiów, absolwenci, 
pracodawcy, inne uczelnie, społeczność lokalna, rodzice studentów, władze państwo-
we, media.

Przykładowe, wybrane potrzeby wymienionych interesariuszy, związane z dzia-
łalnością dydaktyczną uczelni, są następujące:

– student odczuwa potrzeby dydaktyczne i wychowawcze (chciałby posiąść 
efekty kształcenia przydatne dla rozwoju zawodowego i ogólnego, ma wyma-
gania w zakresie jakości kształcenia, dąży do uzyskania dyplomu, jest zainte-
resowany udzielaniem przez uczelnię pomocy w rozwiązywaniu problemów 
materialnych, socjalnych i osobistych), samorealizacji oraz społeczne (chciał-
by należeć do grupy społecznej, w ramach której miałby dostęp do metod 
i środków przekazywania informacji, odczuwa potrzeby więzi emocjonalnej, 
społecznej użyteczności i akceptacji, uznania, życzliwości, współuczestni-
ctwa, ochrony);

– kandydat do podjęcia studiów odczuwa potrzebę posiadania informacji na te-
mat oferty edukacyjnej, ponieważ informacja ta jest niezbędna do podjęcia de-
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cyzji o wyborze uczelni oraz kierunku studiów, jest zainteresowany udziałem 
w „dniach otwartych drzwi”, ponadto chciałby być dobrze przygotowany do 
studiów;

– absolwent oczekuje wsparcia ze strony uczelni w aktywnym poszukiwaniu 
pracy (oferowanego przez biura karier) oraz odczuwa potrzebę budowania 
więzi z uczelnią, w tym korzystania z jej usług edukacyjnych również po za-
kończeniu studiów, w ramach studiów podyplomowych, szkoleń i kursów;

– pracodawca jest zainteresowany zatrudnianiem pracowników posiadają-
cych kompetencje zawodowe oraz „miękkie”: indywidualne, interpersonalne 
(w tym: samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, skuteczność w dą-
żeniu do celu, odporność na stres, podejmowanie decyzji, kreatywność, ko-
munikatywność oraz otwartość na zdobywanie wiedzy, umiejętność wykorzy-
stywania wiedzy teoretycznej w praktyce, samodzielność, przedsiębiorczość, 
punktualność i wiele innych); 

– inne uczelnie chętnie będą pozyskiwać i wymieniać informacje, w tym in-
formacje o dobrych praktykach stosowanych w szkole wyższej (np. poprzez 
benchmarking);

– społeczność lokalna jest zainteresowana dostępem do oferty skierowanej do 
osób starszych (uniwersytety trzeciego wieku), dzieci (uniwersytety dla dzie-
ci), uczestniczeniem w wykładach otwartych oraz wydarzeniach kulturalnych;

– rodzice studentów odczuwają potrzebę zapewnienia przez uczelnię bezpie-
czeństwa ich dzieciom, a także wsparcia materialnego podczas studiowania, 
mają wymagania w zakresie jakości kształcenia, chcą, aby ich dzieci uzyskały 
wykształcenie, które umożliwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy zawo-
dowej;

– władze państwowe oczekują efektywności wydatkowania środków publicz-
nych od uczelni, kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz rozwija-
nia form kształcenia ustawicznego, kształcenia na podstawie prowadzonych 
badań naukowych, powiązania teorii z praktyką oraz podejmowania działań 
na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

– media są zainteresowane dostępem do informacji o uczelni, a także o aktual-
nych i planowanych wydarzeniach.

Potrzeby studentów, absolwentów oraz potrzeby pracodawców w dużej mierze 
są zbieżne, choć z jednej strony na rynku pracy zauważalne jest występowanie nie-
doborów kwalifi kacyjnych i kompetencyjnych. Z badań prowadzonych w ramach 
projektu Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że w 2013 roku zdecydowana większość 
pracodawców (ponad 75%) doświadczała trudności w działaniach rekrutacyjnych.

Głównym źródłem trudności było zdaniem pracodawców to, że kandydaci do pracy 
nie spełniali oczekiwań pracodawców, w szczególności nie dysponowali satysfakcjonu-
jącym poziomem potrzebnych kompetencji (przede wszystkim w zakresie specyfi cznych 
umiejętności związanych z konkretnymi zawodami), nie mieli wystarczającego doświad-
czenia, lub – co gorsza – nie mieli odpowiedniej motywacji do pracy (Górniak, 2014,
s. 45).

2.3. Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni a strategia rozwoju szkolnictwa wyższego...
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Z drugiej strony interesariusze zewnętrzni uczelni (nawet w ramach tej samej 
grupy) mogą mieć odmienne potrzeby, wykluczające się wzajemnie cele i oczekiwa-
nia w stosunku do uczelni (np. dla jednego studenta ważne jest poszerzanie wiedzy, 
nabywanie nowych umiejętności i kompetencji społecznych, rozwijanie się, podczas 
gdy dla drugiego liczy się jedynie uzyskanie, najmniejszym kosztem, dyplomu).

Z pewnością konieczne jest takie działanie uczelni, które będzie sprzyjało zaspo-
kajaniu tych racjonalnych potrzeb jej interesariuszy zewnętrznych, które nie stoją 
w sprzeczności z potrzebami uczelni. Z tego powodu warto badać i poznawać po-
trzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni (np. poprzez konsultowanie programów 
kształcenia i efektów kształcenia, weryfi kację efektów kształcenia). Ponadto osoby 
odpowiedzialne za opracowanie strategii rozwoju uczelni powinny zwracać uwagę 
na interesariuszy, prowadzić z nimi dialog i uwzględniać w strategiach ich potrzeby.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce

Współczesne uczelnie w swoich misjach mają zapisane trzy podstawowe zadania: 
kształcenie, badania naukowe i służbę publiczną. Dwa pierwsze – tradycyjne – za-
dania (misje) uzupełnia misja, jaką jest działalność uczelni na rzecz jej otoczenia. 
Trzecia misja sytuuje szkołę wyższą w społeczności, stwarzając związek z potrzeba-
mi społecznymi i realizując je. Sowa pisze, że „badania, nauczanie i służba publiczna 
wzięte razem stanowią o unikatowym charakterze uniwersytetu, który jest równo-
cześnie szkołą, warsztatem naukowym, a także kuźnią idei i wartości społecznych 
oraz najwyższej jakości kadr” (Sowa, 2008, s. 40). Jądrem tego złożonego systemu 
jest integralne połączenie działalności badawczej i dydaktycznej.

W opinii autorów Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020 misja 
szkolnictwa wyższego to „kreowanie wiedzy oraz jej rozpowszechnianie i wykorzy-
stywanie dla dobra człowieka i społeczeństwa, co wynika z tradycyjnej idei i tożsa-
mości uniwersytetu jako instytucji autonomicznej i samorządnej, o uniwersalnych 
zadaniach w sferze kształcenia i badań naukowych” (Strategia rozwoju szkolnictwa 
wyższego: 2010–2020..., 2010, s. 63). Cytowani autorzy zwracają uwagę na fakt, 
że obecnie misja uczelni wymaga nowego określenia. Ich zdaniem niezbędne jest 
nadanie nowej treści pojęciom posłannictwa i służebności uniwersytetu, ponieważ 
„realizacja społecznej misji szkolnictwa wyższego odwołuje się do wartości etosu 
akademickiego, musi jednak brać pod uwagę również wymagania nakładane przez 
państwo działające w imieniu interesu publicznego, przez potrzeby otoczenia spo-
łecznego uczelni, w tym rynku pracy i rynku edukacyjnego” (Strategia rozwoju 
szkolnictwa wyższego: 2010–2020..., 2010, s. 63).

W ostatnich kilkunastu latach rola trzeciej misji, jaką jest działalność uczelni na 
rzecz otoczenia, znacznie wzrosła. Wynika to z faktu, że edukacja służy nie tylko 
rozwojowi intelektualnemu studenta, ale powinna również dawać dobre podstawy 
dla udanej kariery zawodowej absolwentów. Trzecia misja powinna przyczyniać się 
do tworzenia w szkołach wyższych warunków sprzyjających komercjalizacji wy-
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ników badań naukowych oraz rozwijania współpracy z pracodawcami, mającej na 
celu dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Współistnienie 
trzech misji powoduje konieczność budowania trwałych więzi uczelni z otoczeniem 
społecznym, w tym biznesowym i rządowo-samorządowym.

Misja może być podstawą, na której opiera się strategia rozwoju organizacji, ro-
zumiana jako sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania, będących 
reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących zmian. Jedną z głównych cech 
strategii jest udział interesariuszy w procesie jej formułowania i realizacji.

Zdaniem Tadeusza Wawaka, strategia szkół wyższych powinna być formułowana 
jako sposób reakcji na otoczenie, w którym uczelnia funkcjonuje i konkuruje, sposób 
zachowania w obliczu problemu, z którym musi się borykać oraz sposób realizacji 
zadań wyznaczonych przez zwierzchnika lub społeczne oczekiwania (Wawak, 2012, 
s. 380). Jedynie ostrożna i inteligentna strategia rozwoju i jej skuteczne wdrożenie, 
monitorowanie i korygowanie przyczynią się do korzystnych zmian w szkole wyż-
szej oraz jej doskonalenia (Mashood, Chenicheri, 2012, s. 154).

W Strategii… zidentyfi kowano następujące cele strategiczne (Strategia rozwoju 
szkolnictwa wyższego: 2010–2020..., 2010, s. 69–120):

– dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych,
– podniesienie jakości kształcenia w warunkach jego masowości,
– zwiększenie produktywności działalności naukowo-badawczej szkolnictwa 

wyższego,
– zwiększenie efektywności działalności naukowo-badawczej pracownika na-

ukowego szkolnictwa wyższego,
– rozszerzenie służebnej roli uczelni względem społeczeństwa,
– zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego 

i poprawa pozycji polskich uczelni w skali międzynarodowej,
– usprawnienie rozwiązań systemowych szkolnictwa wyższego.
Można zauważyć, że w Strategii… zidentyfi kowano trzy cele strategiczne, które 

wiążą się ściśle z działalnością dydaktyczną oraz z koniecznością spełniania potrzeb 
społecznych. Są to następujące cele: „dostosowanie systemu kształcenia do zmienia-
jących się potrzeb społecznych”, „podniesienie jakości kształcenia w warunkach jego 
masowości” oraz „rozszerzenie służebnej roli uczelni względem społeczeństwa”. 
Cele te posłużą w dalszej części opracowania do ukazania ich związku z wybranymi, 
zidentyfi kowanymi potrzebami interesariuszy zewnętrznych.

Związek pomiędzy potrzebami interesariuszy zewnętrznych
a celami strategicznymi szkół wyższych

Związek pomiędzy wybranymi potrzebami interesariuszy zewnętrznych a celami 
strategicznymi (i operacyjnymi) szkół wyższych w zakresie działalności dydaktycz-
nej, które zostały zaproponowane w Strategii…, przedstawiono na Rysunku 1.

2.3. Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni a strategia rozwoju szkolnictwa wyższego...
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Na Rysunku 1 przedstawiono jedynie wybrane potrzeby interesariuszy zewnętrz-
nych, które są związane z działalnością dydaktyczną uczelni. Zostały one zestawio-
ne z celami strategicznymi (i operacyjnymi) szkół wyższych, również dotyczącymi 
obszaru, jakim jest działalność dydaktyczna. Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że autorzy Strategii…, podczas określania celów strategicznych oraz operacyjnych, 
w bardzo dużym stopniu uwzględnili potrzeby interesariuszy zewnętrznych. Warto 
zauważyć, że studenci stanowią grupę, której potrzeby najczęściej brano pod uwagę.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach celu strategicznego „rozszerzenie słu-
żebnej roli uczelni względem społeczeństwa” autorzy Strategii… wyszczególnili 
cel operacyjny „określenie i upowszechnienie idei nowej społecznej odpowiedzial-
ności uczelni”. Szkoła wyższa społecznie odpowiedzialna, czyli „uczelnia służąca 
otoczeniu, musi pozytywnie, lecz nie bezkrytycznie, odpowiadać na oczekiwania 
interesariuszy, a stopień realizacji tych oczekiwań jest właśnie miarą jej społecznej 
odpowiedzialności” (Leja, 2009). Społeczna odpowiedzialność uczelni to również 
odpowiedzialność za jakość kształcenia, a także za to, jak reaguje ona na społeczne 
oczekiwania i potrzeby.

Zakończenie

Zmiany w obecnym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wdrażanie 
Krajowych Ram Kwalifi kacji dały uczelniom znaczną autonomię w zakresie defi -
niowania kierunków i określania dla nich efektów kształcenia. Zgodnie z przyjętą 
koncepcją, programy studiów powinny być przygotowane we współpracy z instytucja-
mi otoczenia społeczno-gospodarczego, a także uwzględniać wymagania społeczne 
i wymagania rynku pracy oraz powinny być konsultowane ze studentami. Uczelnie 
odpowiedzialne są za wyposażanie studentów w efekty kształcenia, ale weryfi kacja 
ich przydatności (zwłaszcza w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych) 
powinna odbywać się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Przeprowadzona analiza przyniosła odpowiedź na postawione w pracy pytanie: 
autorzy Strategii… podczas określania celów strategicznych oraz operacyjnych 
w bardzo dużym stopniu uwzględnili potrzeby interesariuszy zewnętrznych. Jednak 
samo „opracowanie strategii nie wystarczy, musi to być dobra, realistyczna strate-
gia, opracowana przez kompetentnych strategów, którą jej twórcy będą realizować” 
(Wawak, 2012, s. 383), aby zagwarantować, że cele w niej zapisane zostaną zrealizo-
wane, a potrzeby zaspokojone.

2.3. Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni a strategia rozwoju szkolnictwa wyższego...
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