
ROZDZIAŁ 7

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SZKOLNICTWIE 
WYŻSZYM WEDŁUG MODELI DOSKONAŁOŚCI1

7.1. Wprowadzenie 

W tej części opracowania omówiono możliwości wykorzystania koncepcji TQM 
(Total Quality Management – zarządzania przez jakość) w procesie zarządzania 
uczelniami oraz wdrażania metodyki samooceny opartej na tzw. modelach dosko-
nałości (EFQM – European Fundation for Quality Management, MBQA – Malcolm 
Baldrige Quality Award). Wskazano na możliwości wykorzystania zaleceń samo-
oceny do zarządzania zasobami ludzkimi. 

Konstrukcja opracowania wynika z dwóch podstawowych założeń:
1.  Wdrożenie systemów zgodnych z normami ISO może – jak wskazuje prakty-

ka – wpłynąć na dalsze prace związane z wdrożeniem TQM2. Niektóre pol-
skie uczelnie zdecydowały się na wdrożenie systemów zarządzania jakością, 
co w dużym stopniu wpłynęło na uporządkowanie sfery organizacyjnej, ale 
nie wpływa na jakość procesów dydaktycznych. 

2.  Jednym z najważniejszych kryteriów modelu doskonałości jest zarządzanie 
zasobami ludzkimi3.

Założenia te wynikają z analizy literatury dotyczącej stosowania koncepcji TQM 
w uczelniach brytyjskich, amerykańskich, hiszpańskich i tureckich. W opracowaniu 
zostaną przedstawione także analizy dotyczące procedur rekrutacji, oceniania i roz-
woju pracowników uczelni akademickich, na przykładach publicznej i niepublicznej 
szkoły wyższej w Polsce oraz jednego z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. 

Procesy kadrowe na uczelniach zostały opisane na podstawie analizy dostęp-
nej literatury przedmiotu, dodatkowo przeprowadzono sondę elektroniczną, w któ-

1 Autorzy: Marek Bugdol, Izabela Stańczyk, Justyna Bugaj – Instytut Ekonomii i Zarządzania, 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. 

2 P.B. Sakthivel, G. Rajendran, R. Raju, TQM Implementation and Student’s Satisfaction of Aca-
demic Performance, „The TQM Magazine” 2005, nr 17 (6), s. 573–589.

3 A. Calvo-Mora, J.L. Leal, A. Roldan, Relationship between EFQM Model Criteria: a Spanish 
University, „Total Quality Management” 2000, nr 16 (6), s. 741–770. 
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rej wybrani eksperci (odpowiedzialni za procesy kadrowe na uczelniach) zostali po-
proszeni o odpowiedź między innymi na takie pytania jak:

1.  Czy na uczelni przeprowadza się ocenę pracowników naukowowo-dydak-
tycznych inną niż wynikającą z ustawy (raz na cztery lata)? Jak taki proces 
przebiega?

2.  Czy i w jaki sposób ocena pracowników jest powiązana z innymi procesami 
kadrowymi (np. wynagrodzeniem, premiowaniem, ścieżką rozwoju zawodo-
wego)? 

3.  Jak wygląda przebieg procesu rekrutacji nowych pracowników na stanowiska 
naukowo-dydaktyczne?

4.  Czy na uczelni są wdrażane systemy zapewnienia jakości w zakresie ZZL do-
tyczące kadry naukowo-dydaktycznej?

W przypadku polskich uczelni na wielkość i jakość kadry akademickiej wpły-
wają nie tylko uregulowania prawne wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym. Na przełomie XX i XXI wieku obserwuje się takie negatywne zjawi-
ska jak: wieloetatowość (wynikającą z umasowienia niektórych kierunków studiów), 
niedoetatyzowanie (najczęściej w małych ośrodkach naukowych) oraz nadeta- 
tyzację (najczęściej w dużych uczelniach, o mało popularnych kierunkach studiów). 
Rodzaje podpisywanych kontraktów i umów z pracownikami akademickimi wyni-
kają z ogólnie przyjętych na danej uczelni: liczebności grup studenckich, przypi-
sanego (uzgodnionego w ramach możliwości wynikających z ustawy) im pensum 
w zależności od poszczególnych grup pracowniczych (np. asystent, adiunkt, profe-
sor) oraz rodzaju realizowanych zajęć (np. ćwiczenia, wykłady). Na wielkość zapo-
trzebowania kadrowego wpływa także popularność kierunków kształcenia.

7.2. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażaniem TQM na uczelniach

TQM stosunkowo szybko stał się przedmiotem zainteresowania osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie uczelniami. Ze względu na swój holistyczny wymiar i dużą 
zdolność przystosowawczą TQM od początku lat 90. cieszył się dużym powodze-
niem na uczelniach brytyjskich i amerykańskich4. 

Oprócz TQM próbowano z różnym powodzeniem wdrażać systemy zgodne z nor-
mami ISO, metody Quality of Design, Quality of Conformance5. Aktualnie TQM 

4 Ch.N. Madu, Ch.-H. Kuei, Total Quality Management in the University: A Quality Code of Honor, 
„Total Quality Management” 1994, nr 5 (6), s. 375–390. D. Billing, Managing Quality Policy and Project 
in a University, „Total Quality Management” 1996, nr 7 (2), s. 203–212. G.S. Vazzana, J.K. Winter, Can 
TQM Fill a Gap in Higher Education?, „Journal of Education for Business” 1997, nr 72 (5), s. 313–317. 
J.V. Koch, L.FJ. Fisher, Higher Education and Total Quality Management, „Total Quality Management” 
1998, nr 9 (8), s. 659–668. G. Vazzana, J. Elfrik, D.P. Bachman, A Longitudinal Study of Total Qual-
ity Management Processes in Business College, „Journal of Education for Business” 2000, nr 76 (2), 
s. 69–75. 

5 D. Grant, E. Mergen, S. Widrick, A Comparative Analysis of Quality Management in US and In-
ternational Univesities, „Total Quality Management & Business Excellence” 2004, nr 15 (4), s. 423–438. 
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staje się przedmiotem zainteresowań w innych państwach, na przykład w Turcji6 czy 
na Litwie7.

Uczelnie opracowywały szczegółowe plany wdrażania TQM8, w których 
uwzględniano:

• ideę klienta wewnętrznego, 
• cele i plany jakości, 
• intensywne szkolenie pracowników, 
• zaangażowanie pracowników (zrezygnowano z obwiniania pracowników za 

błędy systemu, zachęcano ich do współpracy).
W planach tych dążono do satysfakcjonowania pracowników i klientów ze-

wnętrznych, wprowadzano standardy usług i specjalnie zaprojektowane systemy za-
pewnienia jakości kształcenia.

TQM z jednej strony miał być koncepcją ściśle dopasowaną do procesów za-
rządzania samą uczelnią, z drugiej jednak zastanawiano się nad tym, czy dzięki 
niemu uda się poprawić jakość samych procesów edukacyjnych, uczynić te pro-
cesy skutecznymi – co miało być widoczne w nowych kompetencjach absolwen-
tów. Niektórzy autorzy9 słusznie zauważali, że możliwa była poprawa skuteczności 
i efektywności realizowanych procesów edukacyjnych pośrednio, za pomocą dzia-
łań, które są charakterystyczne dla TQM. Głównie chodzi tutaj o:

1.  empowerment pracowników, 
2. koncentrację na jakości, a nie na ilości, 
3.  dyscyplinę informacji, 
4.  pracę grupową (zespoły interdyscyplinarne, międzywydziałowe itp.). 
Oprócz zwolenników idei TQM pojawili się również jej krytycy, którzy zauwa-

żyli, że wiele cennych inicjatyw przyczynia się tylko do poprawy funkcjonowa-
nia administracji, a całej uczelni potrzebne są nowe rozwiązania – przede wszyst-
kim nowoczesne technologie (w tym wprowadzenie e-learningu), ścisła współpraca 
z biznesem10 – oraz że uczelnie nie mogą stosować tych samych technik, co organi-
zacje produkcyjne.

Wiele uczelni kształcących na takich kierunkach, jak ekonomia czy zarządza-
nie, wdrożyło zasady TQM11. Sukces ten polegał na tym, że potrafiły one dobrze 
współpracować z otoczeniem. Wszystkie te uczelnie włączyły w proces doskona-
lenia usług byłych studentów, pracodawców, liderów biznesu itp. Na wielu uczel-
niach utworzono komitety doradcze pomagające w planowaniu strategicznym oraz 

6 E. Bayraktar, E. Tatoglu, S. Zaim, An Instrument for Measuring the Critical Factors of TQM 
in Turkish Higher Education, „Total Quality Management & Business Excellence” 2008, nr 19 (6), 
s. 551–574. 

7 P. Vanagas, M. Vanagas, Development of Total Quality Management in Kaunas University of Tech-
nology, „Engineering Economics” 2008, nr 5994, s. 67–75. 

8 D. Billing, Managing Quality Policy and Project in a University, „Total Quality Management” 
1996, nr 7 (2), s. 203–212.

9 G.S. Vazzana, J.K. Winter, Can TQM Fill a Gap in Higher Education?, op. cit.
10 J.V. Koch, L.FJ. Fisher, Higher Education and Total Quality Management, op. cit.
11 G. Vazzana, J. Elfrik, D.P. Bachman, A Longitudinal Study of Total Quality Management Pro-

cesses in Business College, op. cit.
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we wdrażaniu TQM, uprawomocniono jednostki organizacyjne, stosowano bench-
marking. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że uczelnie mają zarówno ce-
chy sprzyjające TQM, jak i takie, które odbiegają od podstawowych jakościowych 
zasad. Uczelnie, które wdrażały TQM, starały się wykorzystywać swoje silne stro-
ny. Przykładem może być fakt, że uniwersytet jest organizacją uczącą się, nastawio-
ną na pracę zespołową, zaangażowanie na rzecz poprawy jakości kształcenia, spo-
łeczną odpowiedzialność i troskę o środowisko oraz dbającą o w miarę dobry sys-
tem komunikacji między pracownikami a studentami12. Aktualnie dobre uczelnie 
współpracują z organizacjami przemysłowymi, które pomagają im wdrażać, a póź-
niej oceniać TQM13. Niektóre uczelnie traktują TQM jako narzędzie ułatwiające 
kontakt z otoczeniem. Proces pozyskiwania studentów w coraz większym zakresie 
wymaga znajomości narzędzi marketingowych, dlatego i w tym obszarze upatrywa-
na jest jego przydatność14.

Kiedy analizowane są procesy wdrażania TQM, to należy pamiętać o różnicach 
strukturalnych, szerzej – kulturowych – oraz o różnicach w samym poziomie zarzą-
dzania między uczelniami w poszczególnych państwach. Większość badań dowo-
dzi, że projakościowe inicjatywy wymagają silnego przywództwa15.

Na uczelniach istnieje specyficzny charakter przywództwa. Podczas gdy w or-
ganizacjach usługowych czy przemysłowych projakościowej polityce sprzyja sil-
ne przywództwo, to na uczelni powstaje problem skoncentrowania tego potencjału. 
Z jednej strony silną pozycję ma rektor, z drugiej zaś władza administracyjna należy 
do kanclerza. Powstaje podział, który obserwowany jest również w służbie zdrowia 
(dyrektor administracyjny – ordynator). O ile postać rektora jest znana, o tyle nie-
którzy pracownicy nie wiedzą, kto jest kanclerzem. Z opisanych doświadczeń wy-
nika, że realizacja TQM jest powiązana ściśle z koncentracją na jakości, a nie na ilo-
ści. Takie założenie kłóci się z koniecznością przyjmowania jak największej liczby 
studentów (bo od tego uzależniony jest byt uczelni).

12 Ch.N. Madu, Ch.-H. Kuei, Total Quality Management in the University: A Quality Code of Honor, 
op. cit.

13 J. Henderson, R. McAdam, D. Leonard, Reflecting on TQM Based University / Industry Partner-
ship: Contribution to Research Methodology and Industrial Learning, „Management Decision” 2006, 
nr 44 (10), s. 1422–1440.

14 L. Weinstein, The Application of a Total Quality Management Approach to Support Student Re-
cruitment in Schools of Music, „Journal of Higher Education Policy & Management” 2009, nr 31 (4), 
s. 367–377. 

15 K. Christopher, TQM and Government, „Journal for Quality & Participation” 2009, nr 32 (3), 
s. 27–31.
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7.3. Samoocena uczelni

Modele samooceny były stosowane w uczelniach wdrażających TQM16 głównie 
po to, aby zdefiniować poszczególne kryteria, połączyć wszystkie działania w je-
den klarowny model (tak samo postępowały inne organizacje na całym świe-
cie). Przykładowo na uczelniach brytyjskich stosowano model EFQM z zamiarem 
wzmocnienia kultury zorientowanej na obsługę klientów, ale równocześnie wy-
korzystywano doświadczenia innych organizacji z sektora publicznego17. Model 
EFQM jest stosowany również na uczelniach hiszpańskich18.

Z badań wynika, że istnieje pozytywna zależność między procesami zarządza-
nia (kryterium modelu) a wynikami w zakresie zarządzania ludźmi i w odniesieniu 
do studentów19. Za kluczowe procesy uznaje się takie, które są związane z admini-
stracją i usługami, kształceniem i badaniami. Wyniki działalności muszą obejmo-
wać – z uwzględnieniem przytaczanych procesów:

• satysfakcję klientów z usług administracyjnych,
• uznanie rynku dla kompetencji absolwentów, 
• zakres pracy naukowej i jej wpływ na różne obszary nauki. 

Wykazano, że spośród dziewięciu kryteriów modelu ważną rolę odgrywa przywództwo 
(i zaangażowanie przywódców). Z przywództwem związane są kwestie planowania 
jakości i podejmowania wielu ważnych jakościowych inicjatyw, ale podstawowym 
filarem jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ważną rolę pełnią przywódcy, którzy powinni rozwijać wizję i misję uczelni, być 
osobiście zaangażowani w doskonalenie systemu zarządzania, wzmacniać kulturę 
doskonałości, identyfikować zmiany, zarządzać zmianami, zarządzać relacjami ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi.

Na uczelniach amerykańskich największym uznaniem cieszy się model 
M. Baldrige’a, który traktowany jest zarówno jako sposób poprawy zarządzania, 
jak i jako narzędzie edukacyjne20. Model M. Baldrige’a jest koncepcją całościową, 

16 Ch.N. Madu, Ch.-H. Kuei, Total Quality Management in the University, op. cit.; D. Grant, E. Mer-
gen, S. Widrick, A Comparative Analysis of Quality Management in US and International Universities, 
op. cit.; M.T. Hides, J. Davies, S. Jackson, Implementation of EFQM Model Self-Assessment in the High-
er Education Sector – Lessons Learned from Other Sector, „TQM Magzine” 2004, nr 16 (3), s. 194–201; 
J. Jose, S. de Juana-Espinosa, EFQM Model Self-Assessment Using a Questioners Approach in Univer-
sity Administrative Service, „TQM Magazine” 2007, nr 19 (6), s. 604–616; A. Calvo-Mora, A. Leal, 
J.L. Roldan, Relationship between EFQM Model Criteria: a Spanish University, op. cit.; R. Natarajan, 
B. Barger, Improving Performance Through the Baldrige Organizational Profile: An Application in Busi-
ness Education, „Academy of Educational Leadership Journal” 2008, nr 12, s. 63–82.

17 M.T. Hides, J. Davies, S. Jackson, Implementation of EFQM Model Self-Assessment in the Higher 
Education Sector – Lessons Learned from Other Sector, op. cit.

18 J. Jose, S. de Juana-Espinosa, EFQM Model Self-Assessment Using a Questioners Approach in 
University Administrative Service, op. cit.

19 A. Calvo-Mora, A. Leal, J.L. Roldan, Relationship between EFQM Model Criteria: a Spanish 
University, op. cit.

20 J. Jacobsen, Leading Faculty and Staff to a Baldrige-Based School, „Journal of Quality and Parti-
cipation” 2006, nr 29 (4), s. 8–10. R. Natarajan, B. Barger, Improving Performance Through the Baldrige 
Organizational Profile: An Application in Business Education, op. cit.
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obejmującą wiele obszarów funkcjonowania uczelni. Według tego modelu (wersja 
2009) należy m.in.: identyfikować te czynniki, które wpływają na satysfakcję pra-
cowników, angażować ich, zapewniać otwartą komunikację, kreować kulturę jako-
ści (na którą składają się różne idee, pomysły – często zróżnicowane), budować sys-
tem wsparcia obejmujący wynagrodzenie, motywację – w tym:

• nagrody, 
• uznanie wysiłków pracowników; 
• promować zachowania etyczne i proinnowacyjne; 
• wyznaczać kluczowe kompetencje personelu; 
• stosować zasady zarządzania wiedzą; 
• ustawicznie szkolić pracowników.
Według modelu samooceny EFQM (wersja 2009) należy:
• planować zasoby ludzkie, 
• identyfikować kompetencje i wiedzę (rozwijać kompetencje), 
• stosować empowerment, 
• prowadzić dialog w całej organizacji, 
• uznawać indywidualne wysiłki. 
Samoocenę można łączyć z innymi narzędziami strategicznej oceny samodziel-

nej jednostki (uczelni, wydziału, zakładu), np. z Balance Scorecard21. W przypad-
ku oceny jakości świadczonych usług lub dokonań indywidualnych nauczycieli aka-
demickich ten typ oceny uwzględniał poziom wymaganych wskaźników, w których 
skład wchodziły np. takie zmienne jak: liczba cytacji, liczba opublikowanych arty-
kułów, miejsce jednostki w rankingach (międzynarodowych), poziom rotacji studen-
tów, pozycja, jaką pełnią absolwenci w praktyce, liczba opublikowanych książek.

7.4. Niektóre zalecenia dotyczące procesów zarządzania zasobami 
ludzkimi – zgodne z założeniami TQM

Zasady dotyczące tworzenia i realizowania polityki kadrowej na uczelniach publicz-
nych i niepublicznych różnią się znacznie. Wynika to szczególnie ze sposobu kie-
rowania tymi jednostkami oraz z podejścia do generowania zysku. Potrzeby kadro-
we uzależnione są od atrakcyjności i wielkości uczelni (w tym usytuowania geogra-
ficznego) oraz popularności kierunków i specjalności przez nią oferowanych. Jednak 
rzadko w tych przypadkach można mówić o planowaniu kadrowym. 

W świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czynnikami decydują-
cymi o wielkości kadry akademickiej na uczelniach są między innymi:

1.  liczba studentów oraz liczebność grup studenckich;
2.  standardy kształcenia;
3.  liczba godzin dydaktycznych;
4.  minima kadrowe;

21 D.F. Beard, Successful Application of the Balance Scorecard in Higher Education, „Journal of 
Education for Business” 2009, nr 84 (5), s. 275–282.
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5.  pensum dydaktyczne poszczególnych grup pracowniczych (np. asystent,  
adiunkt, profesor) i sposób jego rozliczania;

6.  zapotrzebowanie na kadrę związane z rodzajem wykonywanych zajęć dydak-
tycznych w podziale na poszczególne grupy pracowników (wykłady, ćwicze-
nia, inne zajęcia).

Zasady nadal obowiązujące w uczelniach, dotyczące zapotrzebowania kadro-
wego, wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia definiuje warunki, jakie mu-
szą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia. Stąd też wynika niezbędna ilość nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł lub stopień  
naukowy, zaliczanych do minimum kadrowego. Oprócz tego uczelnia powinna 
jeszcze spełnić wymóg utrzymania proporcji liczby tych nauczycieli akademic-
kich w stosunku do liczby studentów na danym kierunku studiów (Rozporządzenie 
MNiSW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednost-
ki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia).

W szkolnictwie wyższym wyróżnić można dwie grupy pracowników: 
1.  nauczycieli akademickich – w tym naukowców, pracowników naukowo-dy-

daktycznych i dydaktycznych, lektorów i dyplomowanych bibliotekarzy, dy-
plomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;

2.  administrację – czyli specjalistów pracujących na różnych szczeblach 
w strukturach uczelni, wspomagających pracę nauczycieli akademickich za-
równo w części naukowej, jak i dydaktycznej. 

Czas pracy22 nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiąz-
ków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Zasady ustalania zakresu obo-
wiązków, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym 
wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady oblicza-
nia godzin dydaktycznych, określa senat uczelni. Roczny wymiar zajęć wynikający 
z ustawy, będący wyznacznikiem, w obszarze którego określa się pensa poszczegól-
nych nauczycieli akademickich, wynosi:

1.  od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-dydak-
tycznych;

2.  od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych;
3.  od 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych za-

trudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych.
W uczelniach państwowych nauczyciele akademiccy z tytułem doktora zatrud-

nieni na etacie adiunkta najczęściej są pracownikami naukowo-dydaktycznymi  
(pkt 2), kontrakty podpisuje się na około dziewięć lat – do momentu uzyskania (lub 
nie) kolejnego stopnia naukowego. Po tym okresie są im proponowane stanowi-
ska starszych wykładowców z pensum dydaktycznym, znacznie wyższym (pkt 3). 

22 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, 
z 2006 r., nr 46, poz. 328, art. 130, ust. 1–8.
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W uczelniach prywatnych częściej spotykane są umowy okresowe na stanowiskach 
dydaktycznych (pkt 3), a wynika to głównie z braku potrzeby (przymusu – głównie 
jeśli chodzi o pierwszy stopień studiów) prowadzenia badań naukowych (są wyma-
gane w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia, choć nie w takim wymia-
rze jak na uczelniach publicznych). 

Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala 
kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie (Tabela 1). 

W dalszej części opracowania analizie będą podlegać tylko stanowiska dotyczą-
ce nauczycieli akademickich. Do stanowisk tych (zgodnie z Tabelą 2) można zali-
czyć między innymi adiunkta, wykładowcę bądź profesora wizytującego.

Ta b e l a  1. Wysokość pensum i przykładowe wysokości zniżek od pensum w zależności  
od zajmowanego stanowiska pracy

Wysokość pensum Zniżki od pensum

•	 pracownicy samodzielni: profesor, doktor 
habilitowany – 180 godzin;

•	 adiunkt, asystent – 210 godzin;
•	 asystent w pierwszym roku zatrudnienia 

– 180 godzin;
•	 wykładowca, starszy wykładowca – 360 

godzin;
•	 lektor, instruktor – 540 godzin;
•	 lektor, instruktor w pierwszym roku 

zatrudnienia – 510 godzin;
•	 lektor obcokrajowiec – 360–540 godzin

•	 rektor – nie więcej niż o 120 godzin;
•	 prorektor – o 90 godzin;
•	 dziekan – o 90 godzin;
•	 prodziekan – o 60 godzin;
•	 dyrektor instytutu – o 60 godzin;
•	 z-ca dyrektora instytutu – o 60 godzin;
•	 dyrektor biblioteki – o 60 godzin;
•	 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej  

– o 90 godzin;
•	 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego  

– o 90 godzin.
Wszystkie zniżki udzielane są przez rektora  
na wniosek zainteresowanego.

Źródło: fragment uchwały senatu jednej z uczelni publicznych.
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Ta b e l a  2. Powiązania między grupami pracowników a zajmowanymi  
przez nich stanowiskami

Grupy pracowników Zajmowane stanowiska

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
i dydaktyczni

Profesor zwyczajny
Profesor nadzwyczajny
Profesor wizytujący
Adiunkt
Asystent

Pracownicy dydaktyczni

Docent
Starszy wykładowca
Wykładowca
Lektor lub instruktor

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani 
pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej

Starszy kustosz dyplomowany, starszy 
dokumentalista dyplomowany
Kustosz dyplomowany, dokumentalista 
dyplomowany
Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji 
i informacji naukowej
Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji 
i informacji naukowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, za: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/10/85/10858/20100910_
projekt_ustawy_szkolnictwo_wyzsze.pdf (dostęp: 4.12.2010).

Strukturę stanowisk nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych 
w Polsce w 2008 roku przedstawia Tabela 3.

Ta b e l a  3. Struktura stanowisk nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych  
w Polsce w 2008 roku

Nauczyciele akademiccy

Stanowisko Liczba % ogółem

Profesorowie 17 274 21

Docenci 573 0,68

Adiunkci 35 706 42

Asystenci 12 472 15

Starsi wykładowcy 10 917 13

Wykładowcy 4719 6
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Lektorzy 1348 2

Instruktorzy 911 1

Dyplomowani bibliotekarze 261 0,31

Ogółem 84 181 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Millward Brown SMG/KRC, Analiza zasobów kadrowych 
w uczelniach na poszczególnych kierunkach i wypracowanie zasad etatyzacji, Warszawa 2010, s. 42.

W wyniku tych działań proces kadrowy został podzielony na etapy:
1.  Nabór i rekrutację.
2.  Rozwój.
3.  Ocenę.
4.  Motywowanie i wynagradzanie.
5.  Zwalnianie. 
W dalszej części opracowania szerzej opisano cztery pierwsze etapy. Wnioski zo-

stały sformułowane na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonej wśród 
pracowników uczelni akademickich sondy internetowej, na przykładach publicznej 
i niepublicznej szkoły wyższej w Polsce oraz jednego z uniwersytetów w Wielkiej 
Brytanii. Wypowiedzi te nie mogły zostać uogólnione, autorzy traktowali je jako pi-
lotaż do właściwych badań, będący cennym źródłem wiedzy. Informacje zdobyte 
w ten sposób stanowią podstawę do przygotowania i przeprowadzenia w przyszło-
ści pogłębionych badań na temat realizacji składowych procesu kadrowego w uczel-
niach w Polsce.

1. Nabór 
Zgodnie z zaleceniami TQM podczas naboru należy w większym stopniu iden-

tyfikować kompetencje pracowników; wynika to również z zasad wdrażania syste-
mów znormalizowanych. Ocena kompetencji może być przeprowadzana:

• podczas procesu zatrudniania,
• w okresie kończącym adaptację (dotyczy adeptów nauki, nowych pracowników),
• w trakcie zatrudnienia (co może być powiązane z samooceną). 
Na początku tego procesu należy określić, jakie są elementy składowe kompeten-

cji, co można oceniać. Istnieje w tym zakresie wiele możliwości. Można też wybrać 
jedną z istniejących klasyfikacji kompetencji. Ocena kompetencji powinna uwzględ-
niać dopasowanie pracownika nie tylko do konkretnego stanowiska pracy. Należy 
sprecyzować tzw. kluczowe kompetencje (TQM), na przykład:

• umiejętności pracy w zespole, 
• umiejętności systemowego myślenia, 
• odpowiedzialność za innych, 
• znajomość systemów jakości, 
• podatność na szkolenie. 
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W tym kontekście zachodzi potrzeba opracowania listy kluczowych kompetencji 
kadry dydaktycznej i naukowej. Uczelnie powinny mieć tutaj zagwarantowaną peł-
ną swobodę w doborze metod i narzędzi badawczych.

Na wielkość zapotrzebowania kadrowego w uczelniach wpływają trendy spo-
łeczno-ekonomiczne, w tym wyż demograficzny (łączący się z popularnością stu-
diów) oraz uregulowania prawne mobilizujące osoby pełniące funkcje kierownicze 
(w administracji rządowej i biznesie) do uzyskania dyplomu ukończenia przynaj-
mniej I stopnia studiów. 

Rekrutacja nauczycieli akademickich różni się znacznie w uczelniach publicz-
nych i niepublicznych oraz w dużych uczelniach (prowadzących I, II i III stopień 
studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) i tych mniejszych, prowadzących 
tylko I stopień studiów. Wpływają na to różne zjawiska, między innymi: 

• umasowienie kierunków studiów, 
• e-learning, 
• kontakty z organizacjami biznesowymi i rządowymi (poprzez realizację róż-

nych projektów naukowych i dydaktycznych), 
• profil uczelni (wynikający z jej misji i wizji) itd.
Rodzaje kontraktów w uczelniach publicznych i niepublicznych także się róż-

nią: są zależne od wymienionych uwarunkowań, a różnicuje je: staż pracy, doświad-
czenie i tytuł naukowy. W przypadku młodszych pracowników częściej oferuje się 
okresowe umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, w przypadku samodzielnych 
pracowników – umowy mianowania lub stałe umowy o pracę. 

W przypadku uczelni publicznych na każde stanowisko musi zostać ogłoszo-
ny konkurs. W myśl założeń nowej ustawy powinien on być ogłoszony odpowied-
nio wcześnie, a komunikat o tym powinien być umieszczony na specjalnie do tego 
przygotowanej podstronie internetowej (http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/pra-
ca, dostęp: 16.11.2010) na witrynie Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Przykłady takich ogłoszeń przedstawione są na Rysunkach 1 i 2.

Jednak zatrudnienie pracownika w uczelni publicznej jest bardzo skomplikowa-
ne i czasochłonne. Można wyróżnić dwie ścieżki postępowania wynikające ze spe-
cyfiki stanowiska pracy, na które się poszukuje pracownika: 

1.  w ramach posiadanego miejsca pracy (w ramach posiadanego etatu);
2.  w ramach nowego miejsca pracy (poprzez utworzenie nowego etatu).
W pierwszym przypadku procedura postępowania jest krótsza, a wymagania 

dotyczące nowego pracownika kompetencyjnie powinny odpowiadać wymaganiom 
związanym z posiadanym wakatem. W drugim przypadku procedurę trzeba uru-
chomić znacznie wcześniej, wykazując odpowiednie uzasadnienie potrzeby zwią-
zanej z utworzeniem nowego miejsca pracy. Jednym z najważniejszych załączników 
do składanych dokumentów przez potencjalnego kandydata do pracy są referencje 
(w przypadku kierunków społecznych lub humanistycznych mile widziane od po-
przednich pracodawców), w tym opinia opiekuna naukowego lub promotora oraz 
odpowiedni dorobek naukowy. 

W przypadku uczelni niepublicznych sposób postępowania jest znacznie prost-
szy. Zbieranie informacji o potencjalnych kandydatach odbywa się przez cały rok. 
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Dokumenty gromadzone są przez dedykowaną do tego celu komórkę/osobę, która 
w odpowiednim momencie kontaktuje się z wybranymi osobami. Następnie prze-
prowadzana jest wstępna weryfikacja dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyj-
na, która często przebiega w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy ustalenia ogólnych 
wymagań dotyczących pracy i jest przeprowadzany przez przedstawiciela uczelni, 
w drugim uczestniczy już bezpośredni przełożony (kierownik zakładu, katedry, in-
stytutu lub dziekan).

Tabela 4 przedstawia porównanie wymaganych dokumentów przy staraniu się 
o pracę na polskich uczelniach: publicznej i niepublicznej w przypadku kierun-
ków ekonomicznych. Porównanie zostało dokonane na podstawie 11 komunikatów 
(5 z uczelni publicznych i 6 z uczelni niepublicznych) w 2009 roku; dotyczyły one 
poszukiwań kandydatów na stanowisko adiunkta w różnych zakładach związanych 
z realizacją programu dydaktycznego na kierunku ekonomia.

R y s u n e k  1. Przykładowe ogłoszenie na stanowisko pracy adiunkta zamieszczone  
na stronie ministerialnej (A)

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Praca_dla_naukowcow/ 20101129_ 
20110201_PO_adiunkt_z_dziedziny_nauk_prawnych.pdf (dostęp: 4.12.2010).
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Ta b e l a  4. Przykładowe wymagania dotyczące kandydata na stanowisko pracy adiunkta  
na kierunku ekonomia

Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne

Dyplom potwierdzający 
posiadanie tytułu doktorskiego + (wymagane) + (wymagane)

Doświadczenie biznesowe + (mile widziane) + (wymagane)

Certyfikat potwierdzający 
kompetencje pedagogiczne + + (nie zawsze)

Certyfikaty językowe + + 

Lista publikacji + (wymagane) + (mile widziane)

Źródło: opracowanie własne.

R y s u n e k  2. Przykładowe ogłoszenie na stanowisko pracy adiunkta lub asystenta  
na stronie ministerialnej (B)

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Praca_dla_naukowcow/ 20101012_ 
20110110_UEK_adiunkt_asystent_ekonomia.pdf (dostęp: 4.12.2010).
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„W Europie pracownicy naukowi są na ogół pracownikami państwowymi i bar-
dzo rzadko pochodzą z zagranicy. We Francji, dla przykładu, tylko 2% pracowni-
ków naukowych urodziło się poza granicami tego kraju, podczas gdy w Szwajcarii, 
w której wiele szkół wyższych ma renomę międzynarodową, aż 25% pracowników 
uczelni pochodzi z zagranicy. Ponadto w Europie rzadko jest stosowana zasada, we-
dług której nie przyjmuje się do pracy absolwentów własnej uczelni. W USA tylko 
7% kadry naukowej wywodzi się z własnych absolwentów, podczas gdy we Francji 
ponad 50%, a w Hiszpanii aż 95%”23. 

W przypadku analizowanej uczelni anglosaskiej – ma ona dużą autonomię w za-
kresie zatrudniania, awansowania i zwalniania kadry. Wynika to z silnej konkuren-
cji, jaką można zaobserwować na tamtym rynku edukacyjnym (dotyczy nie tylko 
studentów, ale również dobrych pracowników naukowych). To władze uczelni de-
cydują o:

–  liczbie pracowników akademickich;
–  dostępnych etatach; 
–  rozkładzie etatów dla pracowników w zakładach, katedrach, instytutach i na 

wydziałach. 
Dedykowani do tego celu pracownicy uczelni ogłaszają informacje o dostęp-

nych etatach, samodzielnie (czasem w porozumieniu z innymi uczelniami w regio-
nie) ustalają kryteria kwalifikacji kandydatów oraz określają wysokość premii, do-
datków i możliwości awansu. 

Jeśli chodzi o rozwiązania polskie, polegające na konieczności organizowania 
konkursów otwartych na określone stanowiska, to są one zgodne z zasadami TQM, 
przy czym organizacje stosujące TQM częściej posługują się pisemnymi testami, 
zadają pytania dotyczące szkoleń z zakresu jakości, proszą o zademonstrowanie 
umiejętności praktycznych, badają umiejętności przywódcze.

Organizacje projakościowe (niezależnie od grupy, do jakiej przynależą) w więk-
szym stopniu posługują się rozbudowanymi rozmowami kwalifikacyjnymi (roz-
mowy są przeprowadzane również z przyszłymi współpracownikami). Badane są 
umiejętności uczenia się, uczenia innych oraz kompetencje planowania i organizo-
wania pracy.

2. Rozwój pracowników
Uwzględniając trzy różne podejścia do szkolenia w koncepcji TQM (tj. podej-

ście procesowe, systemowo-procesowe i ideę bonu), można stwierdzić, że w przy-
padku pracowników naukowych i dydaktycznych najodpowiedniejszym podejściem 
jest idea bonu oświatowego. Polega ona na tym, że wszyscy pracownicy otrzymu-
ją pewną wspólnie ustaloną kwotę finansową, którą mogą sami dysponować (mogą 
wykupić kurs lub potrzebny program komputerowy, zapłacić za studia podyplomo-
we itp.). O przeznaczeniu otrzymanych środków finansowych decyduje sam pracow-
nik (tutaj istnieje podobieństwo do systemu motywacyjnego pracownika w firmach, 

23 J.K. Thieme, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 
2009.
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jakim jest kafeteria). Idea bonu oświatowego wychodzi z założenia, że nikt lepiej niż 
sam zainteresowany nie zna swoich potrzeb. Ponadto swobodne dysponowanie środ-
kami finansowymi:

–  uczy samodzielności i oszczędności, 
–  pozwala na integrację (pracownicy, chcąc zaoszczędzić część pieniędzy, łą-

czą się w grupy szkoleniowe), 
–  umożliwia szybkie wyrównywanie deficytów wiedzy (np. umożliwia pracow-

nikowi nadrobienie zaległości w uczeniu się języków obcych). 
Idea ta nie jest jednak pozbawiona słabych stron. Może ona doprowadzić do źle 

pojmowanej sprawiedliwości społecznej (w myśl zasady „każdemu po równo”). 
Służby pracownicze muszą udzielać informacji o możliwościach szkoleniowych. 

Pracownik po szkoleniu sam powinien ocenić przydatność szkolenia. W praktyce 
rolę bonu pełnią środki przeznaczane na tzw. badania własne.

Rozwojem kompetencji pracowników dotychczas najczęściej zajmowali się tylko 
przedstawiciele reprezentujący organizacje biznesowe, choć wiele osób pełniących 
funkcje kierownicze na uczelni przyznaje, że niejednokrotnie dokształcali się samo-
dzielnie, szczególnie w obszarach kompetencji kluczowych (tu: menedżerskich/za-
rządczych), biorąc udział w kursach lub studiach podyplomowych przeznaczonych 
dla dziekanów lub rektorów24. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele rozważań na temat kompetencji25, 
a poszczególni badacze często wprowadzają własne definicje, typologię, sposoby 
diagnozy itp. Zdaniem D. Thierry’ego i C. Saureta „kompetencje w znaczeniu ogól-
nym – to zdolność pracownika do działania prowadzącego do osiągnięcia zamie-
rzonego celu w danych warunkach za pomocą określonych środków. W rozwinię-
tej wersji, kompetencje to ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i goto-
wość pracownika do działania w danych warunkach, a więc także zdolność przysto-
sowania się do tych zmieniających się warunków. Nie są więc one synonimem kwa-
lifikacji w potocznym znaczeniu ani równoznaczne z formalnym wykształceniem 
czy dyplomem”26. R. Walkowiak twierdzi, że „komponentami kompetencji są: wie-
dza, umiejętności, cechy osobowościowe, doświadczenie, postawy i zachowania”27 
ukierunkowane na realizację celów uczelni w zmieniających się okolicznościach. 

Art. 111 (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) opisuje 
obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy mają:

– kształcić i wychowywać studentów;
– prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową 

albo artystyczną;
– uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

24 Nieopublikowane badania pilotażowe, październik 2010.
25 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2003. 
26 D. Thierry, C. Sauret, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, 

Warszawa 1994.
27 R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, 

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007. 
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Obowiązki pracowników naukowych sprowadzają się do punktów 2 i 3 Ustawy, 
natomiast samodzielna kadra akademicka ma dodatkowo kształcić przyszłą kadrę 
naukową. 

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
1.  kształcić i wychowywać studentów;
2.  podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
3.  uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
W szkolnictwie wyższym rozwój zawodowy wiąże się z uzyskaniem kolejnego 

stopnia naukowego, który jest często ściśle określony terminem i innymi zapisami 
w umowie z pracownikiem. Dotychczas najlepiej postrzegana jest ścieżka kariery 
naukowej, której etapy można wyróżnić następująco: napisanie i obrona doktoratu, 
rozprawy habilitacyjnej, a następnie uzyskanie tytułu profesorskiego. W przypadku 
uczelni publicznych kolejne stopnie naukowe umożliwiają nauczycielowi akademic-
kiemu pełnienie kierowniczych funkcji na uczelniach. W uczelniach niepublicznych 
zależy to najczęściej od woli właściciela uczelni. 

Uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowego wiąże się z prestiżem, wyż-
szym wynagrodzeniem oraz większymi możliwościami (np. prowadzenia samo-
dzielnie badań naukowych oraz sposobnością wyboru atrakcyjniejszego miejsca 
pracy). 

Ścieżka kariery dydaktycznej w Polsce jest jednak niedookreślona. Stanowiska 
dydaktyczne (patrz Tabela 1) są częściej spotykane w uczelniach niepublicznych, 
tam gdzie kształcenie odbywa się tylko na I stopniu studiów.

W przypadku uczelni publicznych rozwój zawodowy najczęściej przebiega dzię-
ki inicjatywie samego zainteresowanego. W strukturach uczelni często organizo-
wane są seminaria naukowe, podczas których prezentuje się różne tematy podejmo-
wane w ramach projektów realizowanych przez pracowników naukowych. Młodzi  
pracownicy, uczestnicząc w nich, dokształcają się z różnych dziedzin, poszerzają 
zainteresowania, wybierają ścieżkę rozwoju naukowego, mają kontakt z ekspertami 
z danej dziedziny. Podobne możliwości dają spotkania konferencyjne krajowe i mię-
dzynarodowe, które dzięki bardziej otwartej formule umożliwiają szerszą wymianę 
poglądów i prowadzenie interesujących dyskusji. Dodatkowo nauczycielom akade-
mickim oferuje się szkolenia związane z rozwojem kompetencji dydaktycznych (np. 
e-learning w praktyce, zachowania organizacyjne na przykładach relacji: student 
– nauczyciel, nauczyciel – student itp.).

W przypadku uczelni niepublicznych, szczególnie tych prowadzących I stopień 
studiów, dostęp pracowników do różnego rodzaju szkoleń jest znacznie bardziej 
ograniczony. Jest to często spowodowane ogólnouczelnianą strategią. Zakres obo-
wiązków wynikający z głównie dydaktycznych stanowisk pracy powoduje mniej-
sze zainteresowanie samych pracowników dokształcaniem się w innym zakresie niż 
ten dotyczący bieżącego obciążenia dydaktycznego. Pracownicy często nie dyspo-
nują budżetem na prowadzenie badań oraz na wyjazdy konferencyjne, a duża liczba 
godzin kontraktowych ze studentami generuje szereg problemów wymagających na-
tychmiastowego rozwiązania, często poprzez wprowadzenie systemowego uspraw-
nienia. W takich przypadkach organizowane są obowiązkowe seminaria dydaktycz-
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ne, które niekiedy powiązane są z doszkalaniem (np. z wykorzystania nowo zain-
stalowanego sprzętu, platformy do e-learningu, nowego systemu obsługi studen-
tów itp.). Niektóre niepubliczne uczelnie przywiązują do rozwoju kompetencji dy-
daktycznych szczególną wagę, organizując wyjazdy studyjne i specjalne szkolenia  
(np. dotyczące nowoczesnych metod kształcenia).

W przypadku uczelni zagranicznej szkolenia dla pracowników są planowane 
z odpowiednio długim wyprzedzeniem (minimum rok). Propozycje kursów są po-
wiązane z oceną okresową (rozmową z pracownikiem) i umiejscowione w centrach 
szkoleniowych (Teaching Center). Każdy pracownik minimum raz na cztery lata 
musi tam odbyć szkolenie (nawet dwumiesięczne) związane bezpośrednio z obo-
wiązkami wynikającymi z jego stanowiska pracy. Największą popularnością cieszą 
się szkolenia językowe i z obsługi komputerów.

3. Oceny pracownicze
Oceny pracowników powinny się koncentrować na wynikach pracy i uwzględniać 
podobne zasady, które i dziś można spotkać w metodzie 360 stopni. Dobrym roz-
wiązaniem jest zastosowanie samooceny z równoczesną możliwością porównywa-
nia własnych wyników do średniej uzyskiwanej przez inne osoby.

Ocena części dydaktycznej może się opierać na hospitacjach zajęć, podczas któ-
rych powinno się zwracać uwagę na28:

–  poziom merytoryczny zajęć obejmujący zgodność treści zajęć z programem 
przedmiotu nauczania, aktualnym poziomem wiedzy w zgłębianej dyscypli-
nie i specjalności naukowej,

–  organizację (strukturę logiczną) i tok zajęć dydaktycznych; sprawdza się tu 
zgodność przebiegu zajęć z postulowanym w dydaktyce modelem organi-
zacyjno-metodycznym zajęć w wyższym szkolnictwie, a także poprawność 
skojarzeń logicznych między poszczególnymi zagadnieniami (problemami) 
zajęć,

–  dyscyplinę i porządek na zajęciach; ocenie podlega przygotowanie pomiesz-
czenia dydaktycznego do zajęć, wykorzystanie środków dydaktycznych, fre-
kwencja studentów na zajęciach, postawa i zachowanie studentów oraz na-
uczyciela akademickiego na zajęciach, plan (konspekt, scenariusz) zajęć, 
a także formy i metody przekazywania treści kształcenia i w ogóle sposób 
prowadzenia zajęć dydaktycznych,

–  aktywność dydaktyczną studentów; kontroli podlega stan i poziom przygoto-
wania oraz zaangażowania studentów do zajęć, współudział i śledzenie przez 
nich toku zajęć, sporządzanie notatek, a także wymuszona i samodzielna ak-
tywność werbalna,

–  predyspozycje pedagogiczne nauczyciela akademickiego; w tym punkcie 
ocenia się prezencję zewnętrzną prowadzącego zajęcia, sprawność oraz po-
prawność formułowania myśli w zdania, umiejętność zwięzłego i przekonu-

28 J. Apanowicz, Rola i zadania nauczycieli akademickich wobec wyzwań współczesnej edukacji, 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1998, s. 19.
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jącego konstruowania wypowiedzi, a także atmosferę i stosunek prowadzące-
go zajęcia do studentów.

Zgodnie z art. 132, ustęp 3 ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, Ustawy o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 30 marca 2010 r.) „przy do-
konywaniu oceny nauczyciela akademickiego do opinii o wypełnianiu przez niego 
obowiązków dydaktycznych dołącza się ocenę studentów i doktorantów, przedsta-
wianą po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady przeprowadza-
nia tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni”. 

Sposób przeprowadzenia oceny oraz wszelkie inne szczegóły jej dotyczące po-
winny być bardzo dobrze opracowane, tak aby można je było powiązać np. z syste-
mem motywacyjnym i systemem wynagrodzeń. Szczególnie kryteria dotyczące wag 
poszczególnych kategorii ocen powinny być przemyślane. I tak przy ocenie jakości 
pracy dydaktyka należy wziąć pod uwagę29:

–  oceny studentów, dokonywane w sposób anonimowy, przez liczbę oceniają-
cych zapewniającą redukcję ryzyka przypadkowej wariancji ocen (szczegó-
ły określą statuty uczelni, definiując minimalną liczbę oceniających, poniżej 
której wyniki nie są brane pod uwagę) – waga 50%;

– związek osiągnięć naukowych w postaci prac opublikowanych oraz wystą-
pień konferencyjnych z ostatnich pięciu lat z nauczanym przedmiotem (30% 
– ocena tak/nie);

–  analizę sylabusów do realizowanych przez nauczyciela akademickiego przed-
miotów, ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, zgodności z przyjętą 
dla kierunku i specjalności koncepcją kształcenia i aktualności prezentowa-
nych treści – 10%;

–  udział w promocji studenckiego ruchu naukowego i organizacji studenckich – 
10%.

Kwestionariusz ankiety przeznaczony do wypełnienia przez studentów powinien 
być porównywalny z zestawem wskaźników oceny pracy nauczyciela akademickie-
go (przykładowe wskaźniki: %/liczba niezrealizowanych zajęć, stopień przygotowa-
nia prowadzącego, jasność wymagań, sprawiedliwość oceniania, wkład własny stu-
denta). Na wielu uczelniach do tego sposobu oceniania wykorzystywany jest jeden 
z modułów w systemie USOS, w którym słuchacze uczestniczący w zajęciach da-
nego nauczyciela po ich ukończeniu mogą je ocenić. Przykład takiego arkusza oce-
niającego pracę nauczyciela akademickiego przedstawia Rysunek 3. Kolejne kolum-
ny oznaczają skalę, liczbę udzielonych odpowiedzi (w tym przypadku wypełniło ją 
5 osób), średni wynik na wydziale oraz średni wynik ankiety (obliczony z udzielo-
nych odpowiedzi). Mankamentem tego sposobu oceny pozostaje jej niska skutecz-
ność – gdyż po zaliczeniu studenci nie mają motywacji, aby je wypełnić.

W uczelniach niepublicznych poczyniono kroki w kierunku zwiększenia liczby 
odpowiedzi oceniających studentów. Zaproponowano, aby był to obowiązek wyni-

29 Millward Brown SMG/KRC, Analiza zasobów kadrowych w uczelniach na poszczególnych 
kierunkach i wypracowanie zasad etatyzacji, Warszawa 2010, s. 9, 11. 



195Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkolnictwie wyższym według modeli doskonałości

kający z zapisów w regulaminie, np. jeśli nie zostanie dokonana ocena, to nie zosta-
nie wydany indeks lub nie zostanie zaliczony semestr. Postępowanie to jednak pod-
lega ciągłej dyskusji, gdyż taka ocena może nie być obiektywna, stąd też nie jest to 
powszechna praktyka. W uczelniach publicznych najczęściej spotykane są nagrody 
(losowane) w postaci np. książek. 

R y s u n e k  3. Przykładowy arkusz oceny zajęć dydaktycznych  
realizowany poprzez jeden z modułów systemu USOS

Źródło: wewnętrzna strona jednej z uczelni publicznych.

W uczelniach publicznych ocena dorobku (od strony naukowej) nauczyciela 
akademickiego odbywa się zgodnie z wymogiem ustawowym raz na cztery lata. 
Dodatkowo w analizowanej organizacji poszczególne wydziały (wcześniej) oraz 
pion rektora do spraw badań naukowych (obecnie) przygotowywały swoją wersję ar-
kusza oceny efektów pracy nauczyciela akademickiego, która przeprowadzana jest 
co roku. Dominującymi kategoriami w niej są ściśle określone tabele, w których oce-
niany pracownik powinien wypisać swój dorobek naukowy za ostatni rok (Rysunek 4). 
W przyszłości arkusz ten ma stanowić podstawę do wypłat nagród za szczególne 
osiągnięcia naukowe lub do zwolnienia, w przypadku braku wykazania się wyma-
ganą aktywnością na określonym poziomie. 
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R y s u n e k  4. Wyciąg z oceny dorobku naukowego nauczyciela

Źródło: opracowane na podstawie obowiązującej „ministerialnej” oceny pracowniczej.

W przypadku uczelni niepublicznych oceny pracowników również są cyklicz-
ne: obowiązkowe, wynikające z ustawy, oraz nieobowiązkowe, wynikające z zapi-
sów w statucie uczelni. Tutaj też znacznie częściej stosuje się hospitację zajęć (przy-
kładowy arkusz hospitacji przedstawia Rysunek 5). Dotyczy to szczególnie nowych 
pracowników oraz takich, którzy w poprzednim semestrze uzyskali niską ocenę od 
studentów.

Oprócz tego na uczelniach obowiązują badania opinii studentów, które są zbie-
rane za pomocą strony internetowej każdorazowo po zakończeniu sesji. Ten rodzaj 
badania jest ważnym elementem wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Jego 
wyniki są wymagane podczas kontroli uczelni (tak publicznej, jak i niepublicznej) 
przez Państwową Komisję Akredytującą (PKA). Na ich podstawie członkowie ko-
misji często decydują o konieczności podjęcia dodatkowych działań usprawniają-
cych funkcjonowanie uczelni i poprawiających jakość kształcenia na poszczegól-
nych kierunkach studiów.

W wielu uczelniach niepublicznych powtórna negatywna ocena zajęć dydaktycz-
nych wystawiona przez studentów wiąże się z rozwiązaniem umowy z nauczycielem 
akademickim. W ten sposób studenci często mają też wpływ na decyzje dotyczące 
realizacji programów studiów, w sprawie wyboru wykładowcy oraz zmniejszenia 
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lub zwiększenia liczby godzin przedmiotu, który jest dla nich szczególnie interesu-
jący. Przykładową ankietę oceniającą zajęcia dydaktyczne przedstawia Rysunek 6.

Na uczelni zagranicznej ocena pracowników składa się z dwóch etapów. Pierwszy 
to ocena działu kadrowego (w tym wymagania dotyczące pełnionych obowiązków, 
jak pracownik się z nich wywiązuje) – dokonuje się jej raz na rok. Drugi to ocena 
studentów, odbywająca się dwa razy w roku, każdorazowo po zakończeniu seme-
stru. Kwestionariusz w tym przypadku jest złożony, liczy 38 pytań, w tym pytanie 
o przygotowywanie się studentów do zajęć. Wśród studentów, którzy wypełnią an-
kiety, losowane są nagrody książkowe o wartości 500 zł. Dostęp do wyników ankiet 
mają badani nauczyciele akademiccy, koordynatorzy kursów, dziekani oraz prorek-
tor ds. dydaktycznych. Organizuje się również spotkania, podczas których wyniki 
ankiet są dyskutowane między nauczycielami i studentami.

Zgodnie z zasadami TQM należy unikać wszelkich rankingów, a do wprowa-
dzania systemu ocen należy podchodzić wyjątkowo ostrożnie. Oceny pracownicze 
koncentrują się albo na wyjściu procesu (kiedy można efekty procesu obiektywnie 
ocenić), albo na samym procesie (kiedy istnieje możliwość jego monitorowania). 
W praktyce uczelnie same muszą ustalić, czy chcą badać kompetencje absolwen-

R y s u n e k  5. Przykładowy arkusz hospitacji zajęć na uczelni niepublicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów jednej z uczelni niepublicznej.
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tów (wyjście procesu), czy sam proces kształcenia (i wówczas potrzebna jest hospi-
tacja, ale jeszcze lepiej oceny typu peer, samoocena, monitoring własnych zajęć itp.)

Zwolennicy TQM twierdzili, że systemy ocen pracowniczych: 
• osłabiają pracę grupową, 
• niszczą planowanie długoterminowe poprzez zbyt dużą koncentrację na aktu-

alnych wynikach pracy, 
• koncentrują się na wyjściu procesu, 
• czynią pracowników odpowiedzialnych za błędy, które bardzo często mają 

swoje źródła w wadliwych systemach, 
• niewłaściwie motywują pracowników (w złym kierunku) lub działają demo-

tywacyjnie. 
Przeciwstawiali się oni głównie indywidualnej ocenie pracowników i stosowa-

niu formalnych procedur oceny. Zwolennicy twierdzili, że system ocen ma dostar-
czać informacji o kierunkach działania i celach. 

R y s u n e k  6. Fragment arkusza ewaluacji zajęć na uczelni publicznej

Źródło: opracowanie własne.
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Próby doskonalenia systemu ocen w TQM obejmowały: 
• ocenę całego procesu realizacji usługi (w podejściu procesowym ocenia się 

nie wynik końcowy, ale działania podejmowane w trakcie realizacji jakiegoś 
procesu zorientowane na osiągnięcie rezultatu), 

• powiązanie oceny z procesem wdrażania TQM (ocena celów strategicznych, 
umiejętności rozwiązywania problemów),

• wprowadzenie transparentności i możliwości porównywania ocen (bezimien-
ne kwestionariusze rozkładane są na dużych stołach po to, aby wszyscy pra-
cownicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami), 

• powiązanie systemu ocen z planem naprawczym i oceną celów (ocena pra-
cowników jest oceną wyników ich pracy, ale nie wiąże się z żadnymi restryk-
cjami), 

• powiązane oceny z metodami i narzędziami jakości (zasady 7 wastes, koncep-
cją Hoshin Kanri), 

• wdrażanie ocen typu peer appraisal i metody 360 stopni.
W części organizacji zastępowano ocenę samooceną, umożliwiając pracowni-

kom zidentyfikowanie ich słabych i silnych stron. 
W szkolnictwie wyższym aktualnie przeprowadzane oceny spełniają wymaga-

nia TQM, ale muszą w większym zakresie uwzględniać funkcjonowanie zespołów 
badawczych (zespoły te muszą być inaczej oceniane). Warunkiem stosowania sys-
temu ocen jest zapewnienie sprawiedliwości proceduralnej i organizacyjnej. Ocena 
zgodna z zasadami TQM ma pełnić jedynie funkcję motywacyjną, i dlatego musi 
być powiązana z planem doskonalenia kompetencji.

Można wykorzystywać zarówno podejście procesowe, jak i wyniku końcowego. 
Z jednej strony można oceniać cały proces badawczy i dydaktyczny, a z drugiej – 
wyjście tego procesu – czyli zdefiniowane kompetencje kluczowe absolwentów (ce-
lowi temu mogą służyć egzaminy dyplomowe, magisterskie).

Bardzo dobrym sposobem oceniania może być wprowadzenie wewnętrznego 
programu auditów, a w zasadzie rozszerzenie tej metody na problemy związane 
z kształceniem studentów. Aktualnie bowiem systemy zarządzania jakością będące 
podstawą TQM obejmują często tylko administrację uczelni. Takie rozwiązanie jest  
wadliwe, bo nie zapewnia odpowiedniej integracji działań projakościowych. Audit 
to „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu  
z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów  
auditu”30. W przeciwieństwie do kontroli audit jest rozmową dwóch specjalistów, 
którzy w oparciu o ustalone kryteria starają się wypracować najlepsze sposoby  
realizacji procesów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. Jego wprowadzenie 
powinno być związane ze szkoleniem auditorów – pracowników naukowo-dydak-
tycznych. 

Zalecenia dotyczące jego przeprowadzania są następujące: 
1.  Program auditu należy zaplanować, biorąc pod uwagę status i ważność proce-

sów oraz auditowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych auditów. 

30 PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2005.
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2.  Należy określić kryteria auditu, jego zakres, częstość i metody. 
3.  Wybór auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewniać obiektywność 

i bezstronność procesu auditu. 
Udział w pracach zespołu auditorów może być powiązany ze ścieżką kariery 

zawodowej. Osoby pełniące funkcje auditorów wewnętrznych mogą w przyszłości 
pełnić funkcję auditorów zewnętrznych – oceniających systemy zarządzania jako-
ścią innych uczelni.

Wybór metody oceny pracy nauczycieli akademickich powinien być uzależnio-
ny od celów, jakie w danym momencie są istotne dla uczelni. Długookresowe pla-
nowanie (10 lat i więcej) będzie się wiązało z samodoskonaleniem i budowaniem 
jakości na każdym etapie działań w całej organizacji; w przypadku krótkookreso-
wej (2–5 lat) perspektywy najważniejsze może być pozytywne przejście akredyta-
cji, przy zachowaniu dotychczasowych przyzwyczajeń. Owa perspektywa skutko-
wać będzie ustaleniem poziomu minimalnych akceptowalnych standardów, który to 
poziom może być różnie rozumiany.

4. Motywacja
W połowie lat 90. zaczęto zastanawiać się nad przyczynami braku sukcesów 

w implementacji TQM i innych inicjatyw doskonalenia jakości. Daniel J. Steininger31 
słusznie stwierdził, że żadna inicjatywa doskonalenia jakości nie powiedzie się bez 
odpowiedniej motywacji. Lepsze rezultaty ekonomiczne można osiągnąć tam, gdzie 
istnieje jasno sprecyzowany zakres działania, gdzie motywacja nie jest tylko pustym 
słowem, lecz przejawia się w konkretnych działaniach. Na przykład wykazano, że 
pracownicy, którzy partycypują w podejmowaniu decyzji, są częściej szkoleni oraz 
lepiej wynagradzani w odniesieniu do ich indywidualnych osiągnięć32. Organizacje, 
które mają wysoki poziom motywacji do wdrażania systemów jakości, osiągają do-
bre rezultaty we wdrażaniu TQM33. Nie ulega wątpliwości, że w TQM potrzebny jest 
bardzo wysoki poziom motywacji. 

Uwzględniając te założenia TQM oraz cytowane uprzednio badania, można 
stwierdzić, że motywacji powinny sprzyjać: 

• praca grupowa (pod warunkiem jej dostosowania do konkretnych potrzeb 
i uwarunkowań organizacyjnych, uwzględniania całej struktury uczelni, spe-
cyfiki pracy badawczej);

• szkolenie pracowników (powszechnie uważa się, że szkolenie jest źródłem 
motywacji, ale szkolenie musi być powiązane z rozwojem zawodowym);

• koncepcja empowermentu (szczególnie przydatna w szkolnictwie wyższym 
w odniesieniu do jednostek i zespołów badawczych);

31 D.J. Steininger, Why Quality Initiatives Are Failing: The Need to Address the Foundation of Hu-
man Motivation, „Human Resources Management” 1994, nr 4 (33), s. 601–616.

32 J.R. Carter, L.R. Smeltzer, R. Larry, P. Crosby, Quality Is Free, McGraw-Hill, New York 1979.
33 M. Martínez-Costa, A.R. Martínez-Lorente, T.Y. Choi, Simultaneous Consideration of TQM and 

ISO 9000 on Performance and Motivation: An Empirical Study of Spanish Companies, „International 
Journal of Production Economics” 2008, nr 113 (1), s. 23–39.
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• współudział pracowników w wyznaczaniu, weryfikowaniu polityki jakości 
i celów jakości (jak wynika z normy ISO 9001:2008 – przełożeni powinni in-
formować pracowników o stopniu ich realizacji). 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia wynikające z funkcjonowania or-
ganizacji projakościowych, można wyróżnić następujące rodzaje motywacji: 

1. do wdrożenia koncepcji jakości, 
2. do jej utrzymania, 
3. motywację jakości. 
Dwa pierwsze rodzaje wynikają z celowych działań podejmowanych przez kie-

rownictwo. Motywacja jakości jest motywacją będącą konsekwencją podejmowa-
nych decyzji jakościowych. Wynika ona z celowo wprowadzanych programów ja-
kości.

Praca na uczelniach (szczególnie w przypadku uczelni publicznych) kojarzona 
jest ze stabilnością zawodową i średnimi zarobkami. Niesie ze sobą określoną po-
zycję w społeczeństwie i prestiż, który dodatkowo się wzmaga w przypadku peł-
nienia funkcji kierowniczych przez pracownika. Możliwość samorozwoju lub/oraz 
możliwość dodatkowego zarobku (drugi etat, godziny zlecone) powodują, że pra-
ca jest dość atrakcyjna, choć wynagrodzenie jest postrzegane jako stosunkowo ni-
skie. Atutem dodatkowym jest możliwość wpływu na własne obciążenia dydaktycz-
ne oraz organizacja własnego czasu pracy. W tym przypadku to pracownik ustala, 
w które dni tygodnia chce pracować oraz jakie będzie mieć obciążenie godzinowe 
w ciągu dnia. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych motywatorów.

W analizowanych przypadkach motywowanie nauczycieli akademickich spro-
wadza się do zaawansowanego systemu wynagrodzeń, w skład którego wchodzą 
różne dodatki, najczęściej finansowe. Płace są mocno ujednolicone i nie są powiąza-
ne z efektywnością pracy pracowników (ani od strony sukcesów dydaktycznych, np. 
obronionych prac dyplomowych, ani od strony sukcesów naukowych, liczby publi-
kacji – choć za napisanie książki „przysługuje” nagroda rektora). Nie są również po-
wiązane z oceną okresową, o czym była mowa wcześniej.

W przypadku uczelni publicznej uzyskana pozytywna ocena w ramach cyklicz-
nych ocen indywidualnych pracowników czy też ocen w ankietach studenckich nie 
jest nagradzana. Stąd często nauczyciele akademiccy mają poczucie, że ich pozy-
tywne wyniki pracy dydaktycznej nie mają żadnego znaczenia w oczach przełożo-
nych i tak naprawdę się nie liczą. W przypadku uczelni niepublicznych negatywna 
ocena otrzymana od studentów kończy się rozmową dyscyplinującą między nega-
tywnie ocenionym pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym (często jest to 
dziekan). Jeśli taki przypadek się powtórzy, to często skutkuje on zwolnieniem ta-
kiego nauczyciela akademickiego.

Motywowanie pracowników powinno zawierać zarówno składniki material-
ne, jak i pozamaterialne (przy założeniu istniejącej silnej motywacji wewnętrznej). 
Z dotychczasowych badań nad systemami wynagrodzeń (będących tylko elementem 
szerszego systemu motywacji) wynika, że:
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1.  Kiedy pracownicy są przepłacani, a płaca jest związana nie z ilością godzin, 
lecz z ilością wyprodukowanych jednostek – to zmniejsza się ilość, a zwięk-
sza jakość pracy.

2.  Kiedy pracownicy są przepłacani, a płaci się im za czas pracy, to wzrasta albo 
ilość albo jakość.

3.  Kiedy pracownicy otrzymują niskie wynagrodzenie, to zmniejsza się ilość 
i jakość. 

4.  Kiedy występuje niedopłata, a płaca zależy nie od wyprodukowanych jedno-
stek, lecz od przepracowanych godzin, to zmniejsza się ilość lub jakość.

Realnym problemem w środowisku akademickim jest sprzeczność między wy-
sokimi standardami osiągnięć (koniecznością publikowania w renomowanych cza-
sopismach) a brakiem adekwatnego wynagrodzenia. Przedziały wielkości wyna-
grodzenia dla nauczycieli akademickich są określone w Rozporządzeniu MNiSW 
z dnia 22 grudnia 2006 r. i przedstawione we fragmencie w Tabeli 5.

Ta b e l a  5. Minimalne i maksymalne wynagrodzenie kadry akademickiej  
ze względu na stanowisko pracy

Stanowisko Minimum [zł] Maksimum [zł]

Profesor zwyczajny 3830 10 000

Profesor nadzwyczajny z tytułem prof. 3570 8000

Profesor nadzwyczajny bez tytułu prof. 3270 7000

Docent 3060 6000

Adiunkt ze stopniem dr. hab. 3060 6000

Adiunkt ze stopniem dr. 2710 4920

Starszy wykładowca ze stopniem dr. 2710 4920

Starszy wykładowca bez stopnia dr. 2150 3840

Asystent 1740 3120

Wykładowca 1690 3180

Lektor 1690 3180

Instruktor 1690 3180

Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Analiza zasobów kadrowych, op. cit., s. 50.

Proponowane zmiany systemu motywacyjnego w szkolnictwie wyższym w Polsce 
zostały sformułowane w raporcie przygotowywanym na zlecenie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sugeruje się wprowadzenie podziału płac w zależ-
ności od corocznej oceny pracowników i ich klasyfikacji do jednej z trzech grup: 
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1.  A (najefektywniejszych pracowników), 
2.  B (pracowników przeciętnych),
3.  C (pracowników najmniej efektywnych). 
Takie rozwiązanie powinno34:
–  wprowadzić automatyczne podwyżki pensji dla górnego progu określonego 

rozporządzeniem na okres roku kalendarzowego dla 5% najlepszych pracow-
ników na każdym wydziale;

–  sprawić, że podwyżki pensji powinny być wprowadzane automatycznie, bez 
konieczności wnioskowania o nie zainteresowanego ani jego przełożonych, 
tak aby zmniejszyć ryzyko wpływu na wnioski ewentualnych konfliktów 
przełożony–podwładny lub nadmiernego promowania niektórych pracowni-
ków kosztem innych;

–  sprawić, że kryteria wyróżniania 5% zdefiniuje rozporządzenie – a kryteria 
do niego mogłyby być następujące:
a)  ocena z corocznego sprawozdania osiągnięć naukowych pracownika aka-

demickiego (skwantyfikowana do postaci liczby punktów MNiSW za pu-
blikacje naukowe i aktywność) – waga 60%;

b)  ocena dydaktyki pracownika na podstawie ocen studentów i innych kryte-
riów, szczegółowo omówionych w punkcie 2 – waga 30%;

c)  zaangażowanie w sprawy organizacyjne, oceniane na podstawie zaan-
gażowania w prace komisji, opracowywanie programów studiów – waga 
10%.

W przypadku uczelni zagranicznej dużo uwagi poświęca się motywowaniu pra-
cowników. System jest złożony i zintegrowany z celami strategicznymi całej uczel-
ni. Jednym z takich kluczowych celów uczelni jest uzyskanie lepszych wyników 
w zakresie badań przez zespoły projektowe (pracowników naukowych) w danym 
roku niż w poprzednich latach (są podane wartości procentowe). Stąd przy oce-
nie pracowników szczególnie premiowane są osiągnięcia naukowe (liczba zreali-
zowanych projektów, liczba publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, 
liczba prelekcji itp.). W wyniku spójnych działań systemu motywacyjnego, oceny  
pracowników oraz systemu wynagrodzeń, pracownicy identyfikują się ze swoimi 
obowiązkami i potrafią wskazać, co jest dla nich ważne, potrafią także określić moż-
liwą ścieżkę rozwoju, dostosowaną do ich indywidualnych kompetencji.

7.5. Zalecenia dla praktyki zarządzania

Podstawą modelu doskonałości, a tym samym TQM, może być znormalizowany  
system zarządzania jakością. Z pewnością istnieje szansa, że jego wdrożenie uspraw-
ni procesy zarządzania i spowoduje wzrost świadomości jakości (ale należy pamię-
tać również o niebezpieczeństwie związanym ze skłonnością do biurokratyzowania 
struktur i procesów). Działania związane z doskonaleniem zasobów ludzkich mu-

34 Millward Brown SMG/KRC, Analiza zasobów kadrowych..., op. cit.
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szą być ściśle powiązane z zaleceniami normy. Zgodnie z obowiązującymi wyma-
ganiami należy:

• określać niezbędne dla personelu wykonującego prace kompetencje, mające 
wpływ na zgodność z wymaganiami wyrobu,

• zapewniać szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbęd-
nych kompetencji,

• oceniać skuteczność podjętych działań,
• zapewniać, aby personel był świadomy ważności swoich działań i tego, jak 

przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości,
• utrzymywać zapisy dotyczące wykształcenia, szkoleń, umiejętności i do-

świadczenia35.
Pierwszym krokiem powinno być szkolenie pracowników i wprowadzenie czy-

telnych procedur wspierania pracowników w rozwoju zawodowym. Ważna jest oce-
na kompetencji, a przede wszystkim zdefiniowanie kompetencji (określenie tych 
elementów kluczowych, które są ważne w pracy dydaktycznej i naukowej). Ocena 
kompetencji powinna być przeprowadzana okresowo (uwzględniając wymogi TQM, 
może ona zastąpić ocenę pracowników). Ważna jest ocena skuteczności podejmowa-
nych działań, w tym również szkolenia (np. w oparciu o technikę grup porównaw-
czych). Wprowadzić należy również cele jakości i całą procedurę ich wyznaczania, 
oceniania, korygowania.

Aby w pełni wprowadzić zalecenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, 
należałoby:

1.  Rozpoczynać zarządzanie zasobami ludzkimi od wejścia tego procesu (od 
planowania zasobów ludzkich, a nie od rekrutacji).

2.  Wprowadzić stałe badanie czynników wpływających na poziom satysfakcji 
pracy (z uwzględnieniem różnych grup w organizacji i różnych uczestników). 
Na samym początku – wzorem organizacji przemysłowych i usługowych – 
można wprowadzić coroczne badania satysfakcji klienta wewnętrznego.

3.  Wprowadzić zasady otwartej komunikacji i promować kulturę jakości.
4.  Opracować i wprowadzić w życie system wsparcia pracowników. Elementami 

tego systemu może być motywacja, uznawanie wysiłków i ich wynagradza-
nie, odszkodowania (w myśl sprawiedliwości retrybutywnej). System taki  
powinien być corocznie przeglądany z udziałem pracowników, poprawiany, 
stale udoskonalany. Dane wejściowe z przeglądu muszą wzmacniać system 
społeczny uczelni.

5.  Zorientować system wsparcia na potrzeby interesariuszy uczelni, a przede 
wszystkim studentów i pracodawców.

6.  Identyfikować kluczowe kompetencje i opracować plan ich rozwoju w per-
spektywie krótko- i długoterminowej. Z czasem wprowadzić kompleksowy 
program zarządzania kompetencjami.

7. Wdrożyć i promować system wartości etycznych (kodeksy są tutaj zaledwie 
podstawą podejmowanych działań).

35 Systemy zarządzania jakością – wymagania. PN-EN ISO 9001, PKN, Warszawa 2009.
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8.  Wprowadzić zróżnicowane formy kształcenia pracowników (z coachingiem 
i mentoringiem włącznie).

9.  Wprowadzić identyfikację potrzeb edukacyjnych (na podstawie diagnozy 
przełożonych, ale również na podstawie identyfikacji samych pracowników).

10.  Promować zasady zarządzania wiedzą (np. w zakresie pozyskiwania wiedzy 
od innych emerytowanych pracowników, między wydziałami, instytutami).

11.  Oceniać skuteczność i efektywność szkoleń.
12.  Dokonywać pomiaru podejmowanych działań (z uwzględnieniem rotacji, 

bezpieczeństwa pracy, absencji i ich przyczyn, skarg pracowniczych itp.).
Proponowane rozwiązania muszą także uwzględniać:
A.  Systemowy charakter modeli doskonałości. Skuteczność działań zależy od 

umiejętności powiązania poszczególnych elementów modelu. Zarządzanie 
ludźmi wymaga polityki, strategii, powiązania z zarządzaniem zasobami, 
procesami, silnego przywództwa itp.

B.  Specyfikę pracy na uczelni (np. szkolenie pracowników odbywa się za po-
średnictwem czynnego udziału w konferencjach, sympozjach36, codziennej 
twórczej pracy, studiów własnych itp.).

C.  Działania już podejmowane (np. związane ze sprawozdawczością bhp, trans-
parentnością decyzji, istnieniem kodeksów etycznych, zasad naboru itp.).

7.6. Podsumowanie 

Uczelnie mogą w większym niż dotychczas zakresie korzystać z istniejących 
i sprawdzonych systemów znormalizowanych, które mogą się stać podstawą wdra-
żania TQM i wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia. Tabela 6 
przedstawia zadania, które są zapisane w normach i bezpośrednio związane z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi.

Stosowanie samooceny może uzupełniać zewnętrzne procesy akredytacji i oce-
ny (np. wykonywanej przez PAK). Samoocena według modelów doskonałości jest 
bardzo dobrym sposobem na integrację organizacji i na jej ustawiczne doskonalenie. 
Jest ona niezmiernie kompleksowa, obejmuje większość znaczących obszarów funk-
cjonowania uczelni. Badania wskazują, że uczelnie posiadają już teraz wiele cech, 
które są zbieżne z założeniami TQM. Wystarczy wspomnieć o idei organizacji uczą-
cej się czy o zespołach samorządowych (taką formę mogą mieć zespoły naukowe 
funkcjonujące w wielu uczelniach).

Modele samooceny muszą się stać przedmiotem nauczania na takich kierunkach 
studiów jak zarządzanie, ekonomia czy zdrowie publiczne (co już jest częściowo 
realizowane np. w ramach przedmiotów „Diagnoza ekonomiczno-organizacyjna”, 
„TQM”).

36 Finansowanie udziału w konferencji to koszt szkolenia.
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Human resources management in the higher education system based on excellence models 

Key words: human resources management, excellence models, higher education system

This paper discusses the possibilities of using the TQM (Total Quality Management) concept in 
the process of higher education institution management and the implementation of self-assessment 
methods based on excellence models (EFQM – European Foundation for Quality Management, 
MBQA – Malcolm Baldrige Quality Award). The prospects of using self-assessment recommenda-
tions in human resources management are demonstrated. 

The structure of this paper results from two basic assumptions:
a. As practice shows, the implementation of systems compliant with ISO standards can influen-

ce further works related with the implementation of TQM (e.g. Sakthivel, Rajendran, Raju, 
2005). Some Polish higher education institutions have decided to implement quality manage-
ment systems, which has to a considerable extent led to improving order in the organisational 
sphere but has had no influence on the quality of teaching processes. 

b. Human resources management is one of the most important criteria of the excellence model 
(e.g. Calvo-Mora, Leal, Roldan, 2000).

The above assumptions result from the analysis of literature related with the application of the 
TQM concept in British, American, Spanish and Turkish universities. The paper also demonstra-
tes analyses referring to the procedures of recruitment, evaluation and development of academics, 
on the basis of public and non-public higher schools in Poland and one university in the United 
Kingdom. Human resources processes at higher education institutions have been described on the 
basis of the analysis of the available subject literature. Additionally, an electronic poll has been con-
ducted in which selected experts (responsible for human resources processes at universities) have 
been requested, among others, to answer questions related with the quality assurance systems in the 
range of human resources management, the assumptions of the recruitment process in case of aca-
demics and the links between the evaluation process and other staffing processes, e.g. remuneration 
and bonuses. At the turn of the 20th and 21st centuries, higher education system has observed such 
negative phenomena as many academics working full-time at many institutions (this results from 
mass education at some majors), an insufficient number of employees (mostly at smaller centres of 
science) and an excessive number of employees (mostly at large universities with less popular ma-
jors). The kinds of contracts and agreements signed with academics are the result of the general-
ly accepted headcount of student groups at a given school, the allocated teaching load divided into 
employee groups (assistant lecturer, associate professor, professor) and the type of class conduc-
ted (e.g. classes, lectures). Also the popularity of majors has an influence on the demand for staff. 
Self-assessment based on the excellence models described in this paper is a very good way to inte-
grate the university internally and to improve it continuously. Already now, research confirms that 
universities have many characteristics convergent with the assumptions of TQM. It suffices to men-
tion the idea of a learning organisation or self-government teams whose form can be taken by aca-
demic research teams.


