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Changes

Abstract: Contemporary models of education (including higher education), located un-

der the pressure of various social, cultural and economic factors must evolve to meet 

today’s substantial challenges. As a consequence, university must attempt to find and 

define anew its role and performance of its social mission. Clayton M. Christensen deve-

loped the theory of disruptive innovation. It enables to identify the signs of change (in 

the form of weak signals) and to build innovative solutions on the basis of information 

carried by the signals. Distance learning, blended learning, massive open online courses 

are just some of the innovations in the field of education. May the theory be useful in 

determining the future of the university? Do the weak signals indicate the directions 

of change? How can we use this knowledge to transform the university? These are just 

some of the questions that provoked us to take the problem into consideration.

Key words: university, weak signals, early recognition, trends in education, structura-

tion theory

Wprowadzenie

Współczesny model edukacji wyższej znalazł się pod presją różnorodnych czynników 
społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Jego funkcjonowanie spotyka się z falą 
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krytyki różnych środowisk, w tym nie tylko przedstawicieli gospodarki i rynku pracy, 
ale także wielu członków środowiska akademickiego.

Jednocześnie zmiany obserwowane obecnie w szkolnictwie wyższym i jego 
otoczeniu wydają się wyczerpywać znamiona traumatogennego charakteru, jak 
określa to P. Sztompka, a za nim A. Koźmiński, piszący o współczesnej niepew-
ności zarządzania. W ten sposób określa on zmiany nagłe, szybkie i gwałtowne, 
o szerokim zakresie, a także głębokie i radykalne, które mogą polegać na krytyce 
lub kwestionowaniu zakorzenionych wartości albo na propagowaniu wartości od-
miennych, a także lansowaniu praktyk sprzecznych z zakorzenionymi wartościami. 
I w końcu są to zmiany niespodziewane, zaskakujące i szokujące [Sztompka 2002, 
ss. 456–457, cyt. za: Koźmiński 2004, s. 28]. 

Przedmiotem artykułu są przełomowe innowacje w obszarze uniwersytetu oraz 
ich pierwsze symptomy (słabe sygnały) ujmowane w kontekście koncepcji wczesne-
go rozpoznania. Innowacje te przyjmują postać procesu i choć rzeczywiście obejmu-
ją szeroki zakres zjawisk, które decydują często o ciągłości wielu organizacji, to mają 
bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny charakter. Ich symptomy są widoczne dużo 
wcześniej, nim duża część organizacji jest w stanie to zauważyć, przez co poważnie 
zagrażają ich dalszemu istnieniu. Oznacza to, że wciąż brakuje skutecznych metod 
i narzędzi badania tych procesów. W ten sposób zarysowana problematyka wyzna-
cza zakres niniejszego artykułu.

Celem artykułu jest próba identyfikacji kierunków poszukiwań nowej perspek-
tywy poznawczej w odniesieniu do przełomowych innowacji i zdolności ich rozpo-
znania w obszarze uniwersytetu. Perspektywa ta traktuje przełomowe innowacje 
jako procesy strukturacji, w ramach których pojawia się szereg słabych sygnałów 
– a więc zmian nieciągłych, nieostrych, trudnych do jednoznacznego zidentyfiko-
wania, a jednocześnie będących symptomem przyszłych poważnych przeobrażeń 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które mogą zagrozić obecnej pozycji orga-
nizacji. W ten sposób określone zamierzenie odnieśliśmy do zmian obserwowanych 
obecnie w procesach zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego. Na potrzeby 
tak określonego problemu badawczego korzystaliśmy przede wszystkim z metodo-
logii badań konceptualno-teoretycznych, posiłkując się empiryczną egzemplifikacją 
w postaci studium przypadku massive open online courses, służącą jednak jedynie 
lepszemu objaśnieniu pojęć i zależności teoretycznych.
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Zmiany w otoczeniu organizacji i przełomowe innowacje

Współczesne otoczenie organizacji ewoluuje w kierunku coraz wyższego poziomu 
turbulencji [Ansoff 1985, s. 58], który wynika z czterech zasadniczych kwestii:

 · wzrostu nowości zmian – stany otoczenia znacznie odbiegają od historycznie 
znanych; 
 · wzrostu intensywności otoczenia – utrzymanie powiązań organizacji z otocze-

niem wymaga zaangażowania coraz większej ilości zasobów; 
 · wzrostu szybkości zmian – stany otoczenia są mniej stabilne i ulegają szybkim 

zmianom; 
 · rosnącej złożoności – występuje coraz więcej współzależnych czynników.

Konsekwencją tych procesów jest nowatorstwo i szybkość oraz utrudniona prze-
widywalność wydarzeń zachodzących w otoczeniu, gdyż nie jest możliwe proste 
ekstrapolowanie przyszłości (wynika to z wysokiej niepewności otoczenia i generuje 
problemy dla funkcjonowania organizacji i procesów decyzyjnych). 

Niepewność sytuacji decyzyjnej wynika z różnicy pomiędzy informacją przetwa-
rzaną a informacją konieczną do podjęcia decyzji. Do tej różnicy odnoszą się R. Lip-
shitz i O. Strauss [Lipshitz, Strauss 1997], wskazując na niekompletne informacje, nie-
adekwatne zrozumienie posiadanych informacji lub brak zróżnicowania alternatyw 
jako źródła niepewności w procesach decyzyjnych. O ile niekompletność informacji 
może być zdeterminowana obiektywnie, o tyle dwa pozostałe źródła są wynikiem 
interakcji zachodzących pomiędzy charakterystyką decyzji, która musi być podję-
ta, otoczenia, w którym jest podejmowana, oraz samego decydenta1. Takie podej-
ście doprowadziło do postrzegania i analizowania niepewności otoczenia nie tylko 
w perspektywie obiektywnej, ale również w subiektywnej i oznaczało uznanie faktu, 
że to nie otoczenie musi być niepewne, ale podmioty mogą odczuwać niepewność 
niezależnie od jej obiektywnej obecności. Na organizacje wpływać mogą nie tyle 
warunki otoczenia, ile przekonanie o nich osób podejmujących decyzje. Niepewność 
jest zatem funkcją ilości i jakości posiadanych informacji, ale również intensywności 
i charakteru interpretacji; nie tkwi ona tylko w otoczeniu, ale również w podmiotach 
podejmujących decyzje [Hatch 2002, ss. 99–101]. 

Koncepcja przełomowych innowacji (disruptive innovation) zaproponowana 
przez C.M. Christensena, S.D. Anthony’ego i E.A. Rotha [2004] definiuje je jako od-
dolny proces, w ramach którego niedominujące organizacje lub nowe organizacje 
w danym sektorze, posiadające mniejsze zasoby, są w stanie z sukcesem rzucić wy-

1. Z powodu tych różnic często tylko niekompletne informacje definiowane są jako niepewność, 
pozostałe zaś nazywane są niejednoznacznościami.
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zwanie liderom. Organizacje te koncentrują się na rozwijaniu produktów i usług dla 
swoich podstawowych klientów czy też użytkowników, którzy zwykle są najbardziej 
rentownym segmentem. Równocześnie ignorują pozostałe segmenty i potrzeby 
pozostałych klientów, funkcjonujących dla nich gdzieś na obrzeżach. Przewaga or-
ganizacji wprowadzających przełomowe innowacje i zdolność do osiągnięcia sukce-
su wiąże się z oferowaniem rozwiązania tym, którzy są pomijani przez dominujące 
organizacje i budują swoją pozycję, oferując bardziej dopasowane, funkcjonalnie do 
ich potrzeb i możliwości, rozwiązanie. Zwykle oznacza to ofertę z niższą ceną i ogra-
niczoną funkcjonalnością. Potencjał zasobowy i rynkowy organizacji dominujących 
w sektorze koncentruje ich działania na innowacjach i zmianach w relacji z kluczo-
wymi klientami. Tymczasem wykorzystując relatywnie proste, niskokosztowe in-
nowacje dopasowane do pomijanych segmentów klientów na obrzeżach sektora, 
kreuje się wzrost i mniej lub bardziej dynamicznie pozycję konkurencyjną. Wynika 
to z niezgodności trajektorii rozwoju produktu w organizacji, która kieruje się za-
sadą innowacji podtrzymujących (ang. sustaining innovation), oznaczających lepsze 
produkty i usługi na ustalanych rynkach, a trajektorią konsumenta, która może nie 
być tak dynamiczna. Przełomowa innowacja, dostarczając nowej propozycji warto-
ści, stwarza nowy segment lub nowy rynek, a czasami przekształca w sposób istotny 
(właśnie przełomowy) ten istniejący [Christensen, Anthony, Roth 2004, ss. XV–XVII].

M. Wessel i C.M. Christensen przyrównują przełomowe innowacje do pocisków 
wystrzeliwanych w kierunku dotychczasowych biznesów [Wessel, Christensen 2012, 
s. 4]. Pocisków, które mogą zupełnie zniszczyć nie tylko konkretne produkty i organi-
zacje, ale całe modele biznesu i formy organizacyjne.

Przykładem takiej innowacji jest choćby Napster, który stworzył możliwość ko-
rzystania z cyfrowych plików muzycznych za pośrednictwem Internetu [Prahalad, 
Ramaswamy 2005, ss. 43–45]. Napster nie zaoferował wyższej jakości dostarczanej 
muzyki niż dotychczasowe nośniki, wypełniając w ten sposób określone przez Chri-
stensena warunki przełomowych innowacji. Napster umożliwił konsumentom wy-
bór i swobodny dostęp do muzyki, którą lubią, w miejsce tradycyjnego kupowania 
z góry określonego przez producenta zestawu utworów, co zaowocowało nową na 
tym rynku propozycją wartości o lepszej trajektorii rozwoju. Oferta Napstera po raz 
pierwszy skłoniła sektor muzyczny do zastanowienia się nad doświadczeniami klien-
tów, którzy chcą samodzielnie dokonywać wyboru i usłyszé utwór muzyczny, zanim 
go kupią [Prahalad, Ramaswamy 2005, s. 44]. Napster zgromadził 40 milionów klien-
tów. Intensywność działań prawnych podjętych przez tradycyjne koncerny fono-
graficzne w celu jego likwidacji dowodzi ogromnego sukcesu rynkowego. Pokazuje 
także, że stworzony nowy model biznesu jest traktowany jako zagrożenie dla trady-
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cyjnej branży muzycznej. Mimo doprowadzenia do zamknięcia Napstera zapocząt-
kowany model znalazł kolejnych naśladowców (np. iTunes firmy Apple powszechnie 
dostępny na jej urządzeniach) [Baran 2013, ss. 64–65].

W takim kontekście M. Johnson [2010] pisze o białych przestrzeniach rynku (white 
spaces), oznaczających rynkowe możliwości, które można wykorzystać, tworząc tyl-
ko zupełnie nowe modele biznesu. Dotychczasowe modele, rozwijane według logiki 
innowacji podtrzymujących, nie mają potencjału nie tylko rozwiązywania nowych 
problemów klientów, ale nawet ich zidentyfikowania.

W podobnym do pewnego stopnia kontekście G. Hamel i B. Breen przywołu-
ją (nieco może na wyrost) pojęcie paradygmatu. Jak piszą, według T. Kuhna „pa-
radygmat to coś więcej niż sposób myślenia – to cała wizja świata i niewzruszone 
poczucie tego, które problemy warto rozwiązywać i które są w ogóle rozwiązy-
walne” [Hamel, Breen 2008, s. 28]. Choć pojęcie paradygmatu zostało stworzone 
w odpowiedzi na zachodzące w nauce zmiany epistemologiczne i metodologicz-
ne, dobrze obrazuje charakter zmian, które wywołują przełomowe innowacje od-
krywające białe dotąd przestrzenie rynku. 

Zdaniem Kuhna „paradygmat to kryterium wyboru problemów, co do których 
zakłada się, że posiadają rozwiązania. W dużej mierze tylko tymi problemami zain-
teresowane będzie społeczeństwo i tylko nimi będzie się zajmować. Inne problemy 
będą odrzucane jako metafizyczne, a czasem po prostu zbyt problematyczne, by 
tracić na nie czas. W tym sensie paradygmat może zniechęcić społeczeństwo do pro-
blemów istotnych społecznie, ale niemożliwych do zredukowania do [znajomej] for-
my badawczej, gdyż niewyrażalnych w środkach konceptualnych i instrumentalnych 
zapewnianych przez sam paradygmat” [Hamel, Breen 2008, s. 28]. 

Obserwacja Kuhna pozwala nie tylko lepiej wyjaśnić mechanizm działania prze-
łomowych innowacji, ale także wskazać ich znaczenie w kontekście rozwiązywania 
i w ogóle rozwiązywalności ważnych problemów społecznych. Pojęcie paradygmatu 
opisuje bowiem nie tylko zmiany w nauce, ale także w strukturze społecznej i dla-
tego ma szersze zastosowanie. Według podobnych reguł społeczeństwo poszukuje 
rozwiązań swoich problemów i w związku z tym część z nich do pewnego momentu 
jest w ogóle niezauważana przez powszechnie wykorzystywane modele biznesu. 
Podstawą przełomowych innowacji jest bowiem przede wszystkim zmiana wzorów 
zachowań społecznych czy stylów życia, nawet jeżeli impulsem do tej zmiany jest po-
jawienie się i wykorzystanie nowej technologii. Jednak sama zmiana technologiczna 
jest niewystarczająca. Stąd tak istotna rola rozszerzonych procesów wczesnego roz-
poznania, które tradycyjnie miały służyć lepszemu przewidywaniu zmian zachodzą-
cych w otoczeniu organizacji, ale wobec ich niezwykłej dynamiki mogą przyjmować 
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także rolę kreatora ważnych społecznie zmian. Kreatora w tym znaczeniu, że mogą 
wskazywać organizacjom nowe – białe – przestrzenie rynku, wymagające nowych 
modeli biznesu, tak aby zacząć rozwiązywać nierozwiązywalne dotąd problemy.

Wczesne rozpoznanie punktu przegięcia strategicznego 
w obszarze uniwersytetu

Coraz bardziej skomplikowane relacje pomiędzy uniwersytetem i  jego otoczeniem 
stawiają go w obliczu potencjalnych strategicznych zaskoczeń, konkretyzowanych 
nowymi wyzwaniami, z jakimi uniwersytet musi się zmierzyć. Związane są one z dy-
namiką zmiany oczekiwań klientów, sprzecznych w niektórych obszarach z celami in-
teresariuszy, problemami priorytetów i finasowania edukacji oraz nauki. Badacze za-
gadnień strategicznych wskazują, że w zdecydowanej większości przypadków takie 
strategiczne zaskoczenia poprzedzane są sygnałami (tzw. słabymi sygnałami2), które 
wskazują na ich pojawienie się w przyszłości. Oznacza to, że zaskoczenia strategicz-
ne są przewidywalne – pojawianie się sygnałów komunikujących zmianę umoż-
liwia ich antycypację i przygotowanie się do niej.

Otoczenie to źródło sygnałów, będących nośnikami określonych informacji, któ-
re w drodze interpretacji zamieniane są w komunikaty wskazujące na ich znaczenie 
dla odbierającego sygnał. W ramach procesów strukturalizacji i nadawania znaczenia 
sygnały transformowane są w wiedzę i w tym obszarze należy postrzegać ich uży-
teczność – stanowią źródło wiedzy o otoczeniu i podstawę decyzji strategicznych. 
Z punktu widzenia zdolności do wczesnego rozpoznania tych zmian (identyfikowa-
nia ich z wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na podjęcie kroków niwelujących 
zagrożenie albo wykorzystujących szanse) ważne są te sygnały, które mając nieostre 
pole semantyczne, stanowią oznakę zmian w przyszłości i podstawę, na której może 
być budowana prospektywna wiedza o otoczeniu. Ich analiza jest trudna, bo są frag-
mentaryczne, niejednoznaczne, rozproszone, jakościowe, niepełne i wymieszane 
z szumami. Kluczowe jest zatem dostrzeżenie i zrozumienie ich implikacji dla organi-
zacji. Możliwe jest to poprzez zbieranie innych sygnałów i informacji potwierdzają-
cych początkową obserwację, identyfikację innych zdarzeń opisujących to zjawisko 

2. Idea „słabych sygnałów” (ang. weak signals)  wywodzi się z prac I. Ansoffa  i związana jest z jego 
konkluzją, iż strategiczne zaskoczenia sygnalizowane są wcześniejszymi informacjami przekazywanymi 
za pomocą słabych sygnałów. Słabym sygnałom Ansoff przypisuje antycypacyjny charakter i mówi 
o nich jak o pewnych zwiastunach, symptomach przyszłości [Gustaffson, Ahola 2015].
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oraz próbę lepszego zrozumienia tych zmian. Siła sygnału zmienia się i sygnał po-
czątkowo słaby staje się wraz z upływem czasu mocniejszy, prowadząc równocze-
śnie do ograniczenia wyboru możliwych opcji odpowiedzi i  spychając organizację 
w stronę sytuacji kryzysowej wynikającej z braku lub zbyt późnego ich dostrzeżenia. 
Kierunek, tempo i charakter transformacji słabych sygnałów w sygnały mocne deter-
minowany jest zewnętrznymi i wewnętrznymi źródłami słabości, które wzmacniają 
sygnał w trzech wymiarach: liczby i widoczności relewantnych sygnałów, liczby zda-
rzeń wiążących się z danym zjawiskiem oraz ich interpretacją. Wzmocnienie sygnału 
następuje wtedy, kiedy przynajmniej jeden z  wymiarów „wzrasta”: albo liczba wi-
docznych sygnałów (wymiar sygnał), albo liczba kwestii związanych z problemem 
(wymiar problem), albo też kiedy staje się bardziej oczywiste, co słaby sygnał może 
oznaczać (wymiar interpretacja). W ramach tego modelu występuje rzeczywistość 
obiektywna, widoczna dla wszystkich, jednak nie wszystkie dostępne informacje 
są odbierane. Im więcej ich uda się odebrać, tym łatwiej będzie dokonać właściwej 
interpretacji; można to osiągnąć np. poprzez systematyczną obserwację otoczenia 
[Hiltunen 2008]. Obserwacja otoczenia pozwala na identyfikację sygnałów różnią-
cych się ilością zawartych informacji. W warunkach wysokiej turbulencji otoczenia 
konieczne jest podejmowanie działań już na etapie oznak przyszłych zmian, kiedy 
sygnały są ciągle słabe. B.S. Coffman [1997] łączy użyteczność rozpoznania słabych 
sygnałów z momentem ich odebrania i przetworzenia. Podjęcie działań w początko-
wej fazie zmiany wiąże się z podjęciem dużego ryzyka związanego z brakiem pew-
ności co do jej kierunku, równocześnie jednak zaniechanie może postawić organi-
zację w obliczu strategicznego zaskoczenia. Jeżeli działania zostaną podjęte, zanim 
świadomość zmiany stanie się powszechna, organizacja może z tego rodzaju „pio-
nierstwa” wynieść korzyści, zyskując klienta, rynek, czy też nie tracąc pozycji. Jeżeli 
organizacja czeka, aż sytuacja w pełni się wyklaruje, to po pierwsze, staje w obliczu 
sytuacji zaskoczenia i w konsekwencji kryzysu, z którym musi sobie poradzić, a po 
drugie, nie ma przewagi nad konkurentami w postaci „wyłączności” na określoną 
wiedzę o otoczeniu. 
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Rysunek 1. Trajektoria zamiany sygnałów słabych w sygnały mocne

Źródło: [Wacławik 2001, s. 126].

W trajektorii transformacji słabych sygnałów w sygnały silne (Rysunek 1) mamy 
do czynienia z poziomem sygnału S1, kiedy dochodzi do ostatecznego ukształto-
wania kierunków zmian i wynikających z nich szans i zagrożeń. Po przekroczeniu 
punktu T1 sygnały są dostrzegane przez większość podmiotów i rozpoczyna się wal-
ka o pozycję konkurencyjną w nowym obszarze, a dodatkowo powszechna świado-
mość stanowi czynnik akumulujący tempo zmian. Do momentu T1, czyli osiągnięcia 
przez sygnał poziomu S1, nieciągłości które pojawią się w otoczeniu, są przez część 
organizacji (te które odebrały słaby sygnał) obserwowane, a także prowadzone są 
w odniesieniu do nich działania przygotowujące organizację do nowych warunków.

S. Grove definiuje ten punkt jako punkt przegięcia strategicznego, czyli zde-
finiowania kluczowego momentu, w którym  fundamenty sektora ulegają istotnej 
zmianie, dając szanse wzrostu, ale również niosąc zagrożenie porażką. Przegięcie 
sektora może być wywoływane zmianami technologicznymi, ale nie sprowadza się 
wyłącznie do zmiany technologicznej. Może być powodowane przez konkurencję, 
ale jest czymś więcej niż zmianą konkurencji. Może być powodowane zmianą prefe-
rencji i oczekiwań interesariuszy, ale jest czymś więcej niż tylko zmianą oczekiwań. 
Jest to całościowa zmiana sposobu, w jaki funkcjonuje dany sektor, punkt w którym 
balans sił przesuwa się ze starej struktury, ze starego sposobu działania, starego spo-
sobu konkurowania do nowego, zupełnie różnego, za którym nowa rzeczywistość 
wygląda już zupełnie inaczej [Grove 1996, ss. 3–4, 32]. Wymaga to jednak otwarcia się 
organizacji na nowe rzeczy, bo przyszłość będzie zgoła inna od przeszłości, nastąpi 
zmiana paradygmatyczna. Musimy rozpoznać wzorce zmian, zinterpretować je, na-
dając im znaczenie, żeby móc podjąć właściwe działania. S. Grove wskazuje trzy ob-
szary, które obserwowane mogą pozwolić na wczesne rozpoznanie punktu przegię-
cia strategicznego i z wyprzedzeniem czasowym przygotować się na ten moment:
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 · niepokojące przeczucie, że coś jest inne i nie funkcjonuje tak jak poprzednio, 
zmienia się stosunek użytkowników;
 · narasta dysonans między tym, co organizacja myśli, że robi, a tym, co aktualnie 

dzieje się w jej wnętrzu;
 · pojawia się nowy schemat, nowe rozumienie, nowy zestaw działań. 

Amorficzna natura punktu przegięcia strategicznego uniemożliwia arbitralne 
stwierdzenie, że to moment, w którym należy podjąć działania zmierzające do wpro-
wadzenia zmiany. Oznacza to jednak konieczność podjęcie działania, kiedy nie ma 
jeszcze wszystkich potwierdzonych informacji.

Wydaje się, że mówiąc o współczesnym uniwersytecie, możemy stwierdzić, że 
jesteśmy w fazie przed osiągnieciem punktu T1. Pojawia się coraz więcej sygnałów, 
informacji wskazujących na potencjalne zmiany. Pojawiają się wcześni innowatorzy, 
szczególnie na „obrzeżach branży”, ale równocześnie uniwersytet, jaki znamy, od lat 
właściwie nie uległ zmianie, i to zarówno z perspektywy „klienta”, jak i pracownika „wie-
dzy”. Wciąż funkcjonują stare modele i schematy działania, po których oczekuje się, że 
przyniosą po raz kolejny sprawdzony i osiągany wcześniej efekt. Kiedy tkwimy w sta-
rym paradygmacie myślenia o uniwersytecie, stare schematy nie pozwalają dostrzec 
zmieniającego się kontekstu działania. Zachodzą zmiany takie jak w teorii rewolucji 
naukowych Kuhna – materializując się gdzieś na granicy współczesnego paradygma-
tu uniwersytetu i prowadząc uniwersytet do punktu przegięcia strategicznego .

Słabe sygnały w obszarze uniwersytetu

Zachodzące w otoczeniu i wnętrzu współczesnych uniwersytetów procesy, racjo-
nalna ocena tych procesów i intuicyjne przeczucia wskazują na to, że współczesny 
uniwersytet jest na ścieżce zmierzającej do punktu przegięcia strategicznego. W kon-
tekście powyższego pytania, jakie powinny zostać zadane, dotyczą metod i narzędzi 
dających możliwość identyfikowania słabych sygnałów tych zmian z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym, aby pozostawić wystarczający czas, dający możliwość 
podjęcia decyzji przygotowujących na te zmiany i dostosowujących uniwersytet do 
tych wyzwań. C.M. Christensen w swoich pracach dotyczących wczesnego rozpozna-
nia sygnałów zmian, również w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego, konstruuje 
model, w ramach którego słabe sygnały mają swoje źródło w otoczeniu i są zako-
twiczone w preferencjach i decyzjach konsumentów. Wskazuje on na konieczność 
analizy trzech grup konsumentów/użytkowników jako najbardziej prawdopodob-
ne miejsce pojawienia się słabych sygnałów: (1) konsumenci, którzy w chwili obec-
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nej nie korzystają z rozwiązania, albo korzystają, ale nie jest to dla nich najbardziej 
komfortowe rozwiązanie (ang. nonconsumers); (2) konsumenci, którzy korzystają 
z rozwiązania, ale ich oczekiwania są „przestrzelone” i otrzymują rozwiązanie znacz-
nie wykraczające poza ich oczekiwania oraz gotowość ponoszenia kosztów (ang. 
overshoot costomers) oraz (3) konsumenci, którzy oczekują wyższej jakości, funkcjo-
nalności i poziomu zaspokojenia ich potrzeb oraz ciągłej zmiany, za którą nie na-
dąża oferta (ang. undershoot costomers) [Christensen 2004, s. 4].

Pierwsza grupa konsumentów to ci, którzy nie mają możliwości, zasobów lub do-
stępu do adekwatnych do ich potrzeb i łatwo osiągalnych produktów/usług. W kon-
sekwencji ich potrzeby nie są zaspokajane albo nie są zaspokajane w oczekiwany 
przez nich sposób. Sygnały, jakie się pojawiają w tym obszarze, to nowe rozwiązania 
na rynku, które celnie trafiają w potrzeby nieobsługiwanego segmentu klientów i dy-
namiczny wzrost na tym nowym lub na nowo zdefiniowanym rynku.

Do drugiej grupy zaliczamy konsumentów, którzy aktualnie korzysta-
ją z rozwiązania funkcjonującego na rynku, ale są niezadowoleni i sfrustrowa-
ni jego ograniczeniami, wolnym tempem rozwoju funkcjonalności i deklarują 
skłonność do ponoszenia wyższych kosztów, pod warunkiem rozwoju oferty 
w istotnych dla nich wymiarach. Sygnały, które pojawiają się w tym obszarze, do-
tyczą udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych dla istniejących kon-
sumentów, które odpowiadają na niezaspokajane potrzeby.

Ostatnia grupa konsumentów to ci, którzy są znudzeni i zmęczeni zbyt szyb-
kim w ich ocenie tempem rozwoju produktów/usług. Przestają ponosić wyższe 
koszty wynikające z rozwoju produktu/usługi i chcą korzystać z rozwiązań mniej 
zaawansowanych. Sygnały pojawiające się w tym obszarze dotyczą nowych mo-
deli biznesu pozwalających dotrzeć do konsumentów nie wymagających tak za-
awansowanych rozwiązań. W związku z tym powstają organizacje specjalizujące się 
w tych segmentach [Christensen 2004, s. 4].

Egzemplifikacją opisanych powyżej procesów zmian i możliwości identyfikacji 
potencjalnych obszarów, w których zmiany mogą być źródłem słabych sygnałów, jest 
aktualnie dynamicznie rozwijający się rynek masowych otwartych kursów on-line (ang. 
massive open online courses – MOOC). Rozwijają się one na obrzeżach sektora edukacyj-
nego, odpowiadając na niezaspokajane dotychczas potrzeby, co zaczyna prowadzić 
do zmian także w obszarze uniwersytetu. Po raz pierwszy w formule, w jakiej dzisiaj 
funkcjonuje, ta forma innowacyjnego kształcenia pojawiła się w 20123 roku i od tam-

3. W istocie źródeł można poszukiwać w roku 2008,  kiedy zaczęto podejmować pierwsze próby 
poszerzenia możliwości edukacyjnych, ale również podniesienia jakości doświadczeń edukacyjnych 
(pierwsze próby –MIT, dopiero później pojawili się znani dzisiaj liderzy – Coursera, eDX, Udacity).
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tego czasu bardzo dynamicznie rośnie. Z zaledwie kilku oferowanych kursów w 2012 
roku oferta zwiększyła się do blisko 2,5 tysiąca kursów. W ich realizację zaangażowa-
nych jest ponad 400 uniwersytetów i blisko 20 mln słuchaczy [Online Courses Raise Their 
Game 2015]. Istotą tej formy edukacji jest dostęp on-line do materiałów, wykładowców 
i innych uczestników procesu edukacyjnego. Przed potencjalnymi użytkownikami nie 
są stawiane żadne formalne warunki, ale równocześnie nie przechodzą oni żadnych 
formalnych szczebli edukacji (np. punkty ECTS, punkty kredytowe). Możliwe jest uzy-
skanie certyfikatów uczestnictwa i ukończenia określonego kursu [Gaebel 2014].

Kursy MOOC pojawiły się po raz pierwszy jako efekt współpracy amerykań-
skich uniwersytetów z firmami prywatnymi. Dostrzegły one potencjalnych kon-
sumentów nie uczestniczących w formalnych procesach edukacyjnych oraz 
wielu niezadowolonych, którzy w nich uczestniczą. Dzisiaj ten sektor przycią-
ga kolejne podmioty nie tylko z obszaru edukacji, ale również podmioty ko-
mercyjne, które nawiązują współpracę z kadrą akademicką. Dominujący model 
współpracy definiuje rolę akademików jako dostawcy zawartości merytorycznej 
i jakości kursów, a firm komercyjnych jako producentów i obsługi technicznej. W ob-
szarze kursów typu MOOC liderami dzisiejszego rynku są:

 · Coursera (10 milionów słuchaczy). Jest to komercyjna spółka z obszaru przedsię-
biorczości społecznej założona przez dwóch profesorów Stanford University, która 
współpracuje z wiodącymi uniwersytetami na świecie.
 · eDX (3 miliony studentów). Jest to niekomercyjne i wciąż rozwijające się przedsię-

wzięcie powołane i zarządzane przez HBS i MIT. 
 · Udacity (1,5 mln studentów). Jest to firma komercyjna założona przez profeso-

ra Stanford Univeristy, który najpierw oferował własne kursy on-line z informatyki, 
a później przekształcił to przedsięwzięcie w serwis MOOC. Założyciel Udacity pod-
kreśla, że w tej formie edukacji chodzi o zaoferowanie kształcenia wysokiej jakości 
w niższej cenie większej liczbie osób [MOOCs in. 2014, 2015].

Należy zwrócić uwagę na aktywną i interaktywną stronę tej formy nauczania. 
Kursy MOOC to nie tylko zapis video dostępny dla słuchaczy, ale proces edukacyj-
ny realizowany na linii prowadzący–student i na linii student–student, wzbogacony 
materiałami, testami, analizami przypadków. W większości kursy mają zdefiniowa-
ne terminy i czas realizacji, ale coraz częściej pojawiają się w ofercie kursy dostępne 
w sposób ciągły. Zmiana ta może oznaczać początki zupełnie nowego modelu do-
starczania usług edukacyjnych.

W  związku z tym można postawić pytanie, czy jest to jeden ze słabych sygnałów 
nieuchronnych zmian w formalnych procesach kształcenia, wskazujący na wyłania-
nie się zupełnie nowego modelu uniwersytetu. Tym bardziej, że zaczynają pojawiać 
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się sygnały mówiące o włączaniu tej formy kształcenia w formalne procesy edukacyj-
ne i legitymizacji takiego procesu przekazywania wiedzy.

Zakończenie

Przełomowe innowacje są nośnikiem zmian na tyle gwałtownych i jednocześnie mają-
cych charakter paradygmatyczny dla dotychczasowych modeli biznesu, że wymykają 
się one znanym w naukach o zarządzaniu metodom, narzędziom, a nawet są trudne 
do opisania na poziomie stosowanego języka. Są to zmiany nie tylko w sposobach 
działania, lecz leżące znacznie głębiej w strukturze realizowanych procesów. Przywo-
łując ponownie konstatację Kuhna, zauważmy, że jeżeli obowiązujący paradygmat 
– a za taki można uznać trajektorię innowacji podtrzymujących – dostarcza kryterium 
wyboru problemów, co do których zakłada się, że posiadają rozwiązanie, to te sche-
maty interpretacyjne tkwią znacznie głębiej niż w bieżących działaniach i decyzjach. 

Jednocześnie znane przypadki przełomowych innowacji [Christensen 2004; 2008; 
Prahalad, Ramaswamy 2005; Johnson 2010; Wessel, Christensen 2012] wskazują, że 
ich istotą jest nie tyle tworzenie nowych produktów i usług, ile gruntowna zmiana 
sposobów interpretacji otaczającego nas świata. Przełomowe innowacje dostarczają 
nowych sposobów rozwiązywania problemów, a także pozwalają definiować pro-
blemy, z którymi jako zbiorowość się spotykaliśmy, lecz nie potrafiliśmy ich często 
nawet zidentyfikować. Przypadki te pokazują jednocześnie, że ludzie jako aktorzy 
społeczni są władni zmieniać – m.in. na drodze przełomowych innowacji – te tkwią-
ce czasem głęboko schematy/paradygmaty. Wyłania się zatem pytanie, jak badać 
mechanizmy takich właśnie zmian, dla których nowe możliwości technologiczne są 
zaledwie impulsem do gruntownej przebudowy strukturalnych wzorców zachowań. 
Przebudowa ta zaś dokonuje się nie na drodze rewolucyjnej, ale poprzez stopniową 
zmianę działań aktorów wykorzystujących reguły i zasoby dzisiejszych struktur.

W związku z tym poszukiwania metody badania takich zmian nie są łatwe, a pro-
wadzą w kierunku teorii strukturacji Giddensa4. Z jednej strony przełomowe inno-
wacje wskazują na to, że ludzie potrafią sami tworzyć świat, w którym żyją, co jest 
zgodne z paradygmatem interpretatywno-symbolicznym, dla którego najważniej-
sze jest uchwycenie i zrozumienie sensu działania z punktu widzenia zaangażowa-
nego członka organizacji, a nie jak w paradygmacie funcjonalistyczno-systemowym 

4. Której podstawy przedstawił w wydanej ponad 30 lat temu książce The Constitution of Society (1984) 
i której ustalenia były wielokrotnie wykorzystywane także w naukach o zarządzaniu, o czym szerzej 
pisaliśmy m.in. w artykule pt. Wczesne rozpoznanie zmian… [Baran, Bąk 2010, ss. 12–15].
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– badanie zależności w złożonych strukturach i organizacjach [Sułkowski 2012, s. 116]. 
Z drugiej strony wyznaczają jednak pewien porządek społeczny i organizacyjny, któ-
ry można odtworzyć częściowo choćby za pomocą dominujących modeli biznesu, 
które ulegają głębokim zmianom wraz z przełomową innowacją. Teoria strukturacji 
ma służyć nie tyle łączeniu tych skrajnych podejść epistemologicznych, ile być próbą 
przezwyciężenia ich ograniczeń [Kołodziej-Durnaś 2007, s. 40]. Stanowi ona „dualny 
proces, w którym reguły i zasoby wykorzystywane są do organizowania interakcji 
w czasie i przestrzeni, a dzięki takiemu ich wykorzystaniu służą do odtwarzania lub 
przekształcania tych reguł i zasobów” [Turner 2004, ss. 575–576].

Z punktu widzenia wczesnego rozpoznania zmian ważnym spostrzeżeniem jest 
obserwacja M. Wessela i C.M. Christensena, którzy piszą, że przełomowe innowa-
cje nie są pojedynczym zdarzeniem, lecz procesem przebiegającym w dłuższym 
czasie; czasem szybko i całkowicie, ale czasem powoli i w sposób niekompletny 
[Wessel, Christensen 2012, s. 4].  Interpretując to w kategoriach teorii strukturacji, 
nie ma bowiem możliwości zadekretowania przełomowej innowacji, która wyma-
ga procesu stopniowego przekształcenia reguł i zasobów, z których obecnie ko-
rzystają aktorzy społeczni (członkowie organizacji, klienci i inni interesariusze). 
Oznacza to, że często pojawia się w otoczeniu szereg sygnałów świadczących 
o nadchodzącej zmianie. Z racji tego, że sygnały te są nieostre, łatwo je przeoczyć. 
Ponadto organizacje, będąc więźniem swoich modeli myślowych – wynikających 
z dotychczasowych, utrwalonych sposobów interpretacji rzeczywistości – nie do-
strzegają zmian lub uważają je dla siebie za nieistotne.

Ten kierunek poszukiwań nowej perspektywy poznawczej, traktujący prze-
łomowe innowacje jako procesy strukturacji, jest odpowiedzią na brak propo-
zycji metodologicznej umożliwiającej identyfikowanie słabych sygnałów zmian, 
w szczególności w obszarze uniwersytetu. Przesłanki do takiego sposobu rozu-
mienia zachodzących procesów staraliśmy się przedstawić właśnie w tymże ar-
tykule w kontekście zmian na uniwersytecie i w jego otoczeniu, w kategoriach 
możliwe, że nadchodzącego przełomu.



72

Janusz Bąk, Grzegorz Baran

Bibliografia

Ansoff I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Baran G. (2013), Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola mar-

ketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Wyd. ISP UJ, Kraków.

Baran G., Bąk J. (2010), Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii struk-

turacji Anthony’ego Giddensa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Christansen C.M., Anthony C.M, Roth E.A. (2004), Seeing what’s next, HBS Press, Boston Mas-

sachusetts.

Christensen C. (2000), The Innovator’s Dilemma, Harper Business, Boston.

Coffman B. S. (1997), Weak Signal® Research, “Journal of Transition Management”, Winter 

1997, www.mgtaylor.com [data dostępu: 30.11.2015].

Gaebel M. (2014), MOOC masowe otwarte kursy online, FRSE, Warszawa, czytelnia.frse.org.pl 

[data dostępu: 30.11.2015].

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań. 

Grove S. (1996), Only The Paranoid Survive, Doubleday, New York.

Gustaffson R., Ahola E. (2015), Exploring a New Generation of National Technology Programs – 

Weak and Strong Signals on Roles and Goals, www.segera.ruc.dk [data dostępu: 30.11.2015].

Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra, Red Horse, Lublin.

Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.

Hiltunen E. (2008), The Future Sign and Its Three Dimension, “Futures”, Vol. 40, No. 3.

Johnson M.W. (2010), Seizing the White Spaces. Business Model Innovation for Growth and Re-

newal, Harvard Business Press.



73

Przełom na uniwersytecie – słabe sygnały zmian

Kołodziej-Durnaś A. (2007), Organizacja jako proces strukturacji [w:] K.T. Konecki, P. Chom-

czyński, Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowa-

nych, PWN, Warszawa.

Lipshitz R., Strauss O. (1997), Coping with Uncertainty: a Naturalistic Decision Making Analysis, 

“Organizational Behavior and  Human Decision Processes”, Vol. 69, No. 2.

MOOCs in 2014: Breaking Down the Numbers, www.edsurge.com/news/2014-12-26-moocs-

-in-2014-breaking-down-the-numbers [data dostępu: 30.11.2015].

Online Courses Raise Their Game: A Review of MOOC Stats and Trends in 2014, https://www.

class-central.com/report/moocs-stats-and-trends-2014 [data dostępu: 30.11.2015].

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej war-

tości wraz z klientami, PWE, Warszawa.

Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.

Turner J. (2004), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.

Wacławik Ł. (2001), Strategia czuwania – metoda antycypacyjnej analizy otoczenia konkuren-

cyjnego [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska, System informacji strategicznej. Wywiad gospo-

darczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Wessel M., Christensen C. (2012), Surviving Disruption, “Harvard Business Review”, December. 


