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Wstêp
Jednostki œwiadcz¹ce us³ugi edukacyjne stoj¹ przed du¿ym wyzwaniem zwi¹zanym z walk¹ o us³ugobiorcê. Walka ta przebiega na wielu
p³aszczyznach: ró¿norodnoœci oferowanych us³ug, miejsca i formy ich
prowadzenia, jakoœci przekazu. Zjawisko konkurencyjnoœci pojawia siê
w instytucjach edukacyjnych wszystkich szczebli, równie¿ w obrêbie
szkolnictwa wy¿szego.
W dobie ni¿u demograficznego uczelnie winny diagnozowaæ swoje
dzia³ania, aby ich wizerunek by³ pozytywnie postrzegany. Wyró¿nia siê
dwie g³ówne grupy badañ, które mog¹ byæ pomocne w okreœleniu poziomu jakoœci us³ugi edukacyjnej. Do pierwszej grupy zalicza siê metody
zewnêtrzne dokonywane przez instytucje nadzoruj¹ce proces kszta³cenia. Do drugiej grupy mo¿na zaliczyæ wszelkie metody, którymi pos³uguj¹ siê uczelnie, aby indywidualnie okreœliæ poziom jakoœci swoich
us³ug. Maj¹c powy¿sze na uwadze, w pracy podjêto siê próby przedstawienia wybranych metod, które mog¹ s³u¿yæ do oceny jakoœci us³ugi
edukacyjnej. Celem badañ jest przedstawienie mocnych i s³abych stron
charakteryzuj¹cych jakoœæ us³ugi edukacyjnej na uczelni wy¿szej. Podmiotem badañ przeprowadzonych w listopadzie 2015 roku s¹ studenci
jednego z wydzia³ów publicznej uczelni wy¿szej mieszcz¹cej siê w województwie X, przedmiotem zaœ proces dydaktyczny oferowany przez dany wydzia³. Artyku³ jest czêœci¹ projektu finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (decyzja nr 2012/07/B/HS4/02929).

1. Jakoœæ kszta³cenia
O jakoœci mówi siê czêsto i powszechnie. Aspekty wp³ywaj¹ce na
stan poziomu jakoœci s¹ tematem ci¹g³ych dociekañ teoretyków i praktyków. Literatura przedmiotu przedstawia szereg rozwa¿añ na tematy
zwi¹zane z tworzeniem, rozwojem, ewaluacj¹ i zastosowaniem jakoœci.
Jednak samo pojêcie jakoœci jest definiowane na wiele sposobów, co mo¿e
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potwierdziæ mnogoœæ prób interpretacji znaczenia tego s³owa [por. Juran,
1998, s. 26; Crosby, 1986, s. 99; Massaki, 2007, s. 33; Kolman, 2009, s. 28;
Mantura 2002, s. 98; Parasuraman i inni, 1985; s. 41–55, Grönroos, 1984,
s. 36–44].
Pocz¹tki zainteresowania jakoœci¹ kszta³cenia siêgaj¹ po³owy XIX
wieku. Wówczas zauwa¿ono, ¿e szko³y wy¿sze mog³yby pe³niæ funkcje
pomostu pomiêdzy nauk¹ a praktyk¹ [Wójcicka, 2002, s. 28]. Intensyfikacja rozwoju jakoœci edukacji nast¹pi³a w drugiej po³owie ubieg³ego wieku w Europie Zachodniej. Wi¹za³o siê to z upowszechnieniem procesu
nauczania i wprowadzeniem reformy kszta³cenia na poziomie wy¿szym.
Lata szeœædziesi¹te XX wieku to okres, w którym pojawi³a siê koniecznoœæ
podjêcia, zw³aszcza przez uniwersytety, prób dostosowania oferty edukacyjnej do wymagañ rynku pracy [Ciekot, 2007, s. 12].
Jakoœæ kszta³cenia definiowana jest jako stopieñ spe³nienia wymagañ
dotycz¹cych procesu kszta³cenia i jego efektów, formu³owanych przez
interesariuszy, przy uwzglêdnieniu uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych [Grudowski, Lewandowski, 2012, s. 397–406]. Rozumiana
jest te¿ jako wielowymiarowe, wielopoziomowe i dynamiczne pojêcie,
które odnosi siê do misji i celów danej instytucji, jak równie¿ okreœlonych
standardów w ramach danego systemu, instytucji, programu czy dyscypliny naukowej [Jelonek, Skrzyñska, 2010 s. 11–34]. R. Figlewicz jakoœæ
kszta³cenia rozumie jako budowanie organizacyjnej zdolnoœci odkrywania i przyswajania wiedzy w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz implementacjê tej wiedzy do tworzenia mechanizmów pozwalaj¹cych na spe³nianie oczekiwañ odbiorców us³ug edukacyjnych [Figlewicz, 2011, s. 3].
Proces kszta³cenia jest uwarunkowany dzia³aniami dwóch grup interesariuszy [Jelonek, Skrzyñska, 2010; s. 11–34, Grudowski, Lewandowski,
2012, s. 397–406]. Interesariuszami wewnêtrznymi s¹ studenci oraz wyk³adowcy. W tej grupie wyró¿nia siê tak¿e pracowników obs³ugi, których
dzia³ania warunkuj¹ prawid³owy przebieg procesu kszta³cenia. Natomiast zewnêtrzni interesariusze to pracodawcy, jednostki samorz¹dowe
i centralne.
Wœród czynników wp³ywaj¹cych na poziom jakoœci kszta³cenia mo¿na wyró¿niæ kryteria zaliczane do grupy dydaktycznych, nierozerwalnie
zwi¹zanych z przebiegiem procesu dydaktycznego i pozadydaktycznych, do których nale¿y m.in.: baza lokalowo-sprzêtowa i organizacja
procesu dydaktycznego. Inny podzia³ czynników determinuj¹cych jakoœæ
kszta³cenia opiera siê na podziale determinant na: wewnêtrzne (np. ja-
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koœæ, otwartoœæ studentów, charakter realizowanych treœci programowych) i zewnêtrzne, które oddzia³uj¹ na us³ugê z jej otoczenia [Grudowski, Lewandowski, 2012, s. 397–406].

2. Ocena jakoœci kszta³cenia
Ze wzglêdu na sytuacjê demograficzn¹ w Polsce i pozosta³e czynniki
wp³ywaj¹ce na malej¹c¹ liczbê studentów [Szkolnictwo wy¿sze w Polsce
2013, s. 5; Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2012 roku, s. 29] uczelnie powinny
zintensyfikowaæ dzia³ania maj¹ce na celu przedstawienie mocnych stron
jednostek. W tym celu mo¿na pos³u¿yæ siê miêdzy innymi wynikami ocen
jakoœci kszta³cenia, w których to studenci mog¹ przedstawiæ swoj¹ opiniê
na temat uczelni.
Ocena jakoœci kszta³cenia studentów jest elementem koniecznym,
nierozerwalnie zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ uczelni wy¿szych [ustawa,
2011]. Jest to podyktowane koniecznoœci¹ doskonalenia jakoœci kszta³cenia wynikaj¹cego z potrzeby harmonizacji polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego z rozwi¹zaniami wdra¿anymi w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy¿szego. Jak przedstawia literatura [Hall, 2013, s. 51–61],
do oceny jakoœci kszta³cenia w szko³ach wy¿szych stosuje siê zewnêtrzn¹
i wewnêtrzn¹ kwantyfikacjê systemu. Monitoring przebiegu procesu
kszta³cenia przeprowadzany jest obligatoryjnie przez jednostkê zewnêtrzn¹ PKA. Wyniki akredytacji wskazuj¹ m.in., na jakim poziomie kszta³tuje siê jakoœæ nauczania na uczelniach wy¿szych.
Wewnêtrzne metody oceny jakoœci kszta³cenia mog¹ byæ ró¿ne i s¹
uzale¿nione od charakteru uczelni, ustaleñ jej w³adz i sytuacji kszta³tuj¹cej popyt na us³ugi jednostki. Czêsto spotykan¹ metod¹ badania satysfakcji studenta jest badanie ankietowe, które dostosowuje siê bezpoœrednio do specyfiki danej jednostki. Jednak nie zawsze przedstawiaj¹
one pe³nego obrazu jakoœci kszta³cenia, gdy¿ nie oceniaj¹ ca³kowicie
aspektu funkcjonalnego us³ugi [Doroszewicz, 2002, s. 99–106]. Wa¿ne wydaje siê te¿, aby mieæ œwiadomoœæ, ¿e wyniki ankiet studenckich mog¹
byæ zniekszta³cone przez na przyk³ad takie czynniki, jak: motywacja
studentów, spodziewana ocena, dyscyplina akademicka, brak zapewnionej anonimowoœci oceniaj¹cych, czy obecnoœæ osoby prowadz¹cej zajêcia
podczas oceny [Rudnicki, Szwed, 2010, s. 37–49].
Do okreœlenia jakoœci kszta³cenia mo¿na pos³u¿yæ siê jedn¹ z powszechnie znanych metod, np. CSI lub Servqual. W literaturze spotyka
siê wiele opisów zarówno jednej, jak i drugiej metody. Ze wzglêdu na
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ograniczon¹ objêtoœæ opracowania autorka jedynie je przybli¿y. Metoda
Servqual opiera siê na za³o¿eniu istnienia piêciu luk w dzia³alnoœci us³ugowej [Parasuraman i inni, 1985, s. 41–50]. Cztery pierwsze luki badaj¹
poziom jakoœci us³ugi wewnêtrznej, z punktu widzenia pracowników,
natomiast luka pi¹ta przedstawia ró¿nice pomiêdzy oczekiwaniami
klienta a jego stopniem percepcji okreœlonego kryterium us³ugi. Luka ta
jest okreœlana jako jakoœæ zewnêtrzna us³ugi. Przy badaniu wielkoœci
pi¹tej luki okreœla siê wartoœæ oczekiwañ klienta oraz wymiar postrzegania przez klienta poszczególnych sk³adowych us³ugi. W przypadku gdy
wymiar postrzegania jest wy¿szy ni¿ oczekiwania, rejestruje siê tzw.
jakoœæ zaskakuj¹c¹, tj. przekroczenie oczekiwañ klienta. Je¿eli zaobserwuje siê sytuacjê odwrotn¹, wówczas oczekiwania s¹ niezrealizowane
i mówi siê o jakoœci niezadowalaj¹cej.
W metodzie Servqual do pomiaru poziomu jakoœci wykorzystuje siê
specjalnie skonstruowane kwestionariusze badawcze, za pomoc¹ których
klienci przekazuj¹ informacje odnoœnie do us³ugi z uwzglêdnieniem piêciu obszarów, maj¹cych najwiêkszy wp³yw na jej jakoœæ. Istnieje mo¿liwoœæ modyfikacji oryginalnego zestawu pytañ oraz skali punktowej
w omawianej metodzie, w zale¿noœci od celu i charakteru badañ [Cronin,
Taylor, 1994, s. 125–131].
Kolejn¹ metod¹, która mo¿e pos³u¿yæ do okreœlenia jakoœci, jest metoda o akronimie CSI (Customer Satisfaction Index). Pomaga ona okreœliæ
silne i s³abe strony us³ugi, jak równie¿ przedstawiæ kierunki przysz³ych
dzia³añ zmierzaj¹cych ku poprawie poziomu jakoœci us³ug. Analiza za
pomoc¹ CSI mo¿e dotyczyæ us³ug tylko badanej organizacji, jak równie¿
mo¿e s³u¿yæ porównaniu z us³ug¹ oferowan¹ przez konkurencjê, podczas
badañ benchmarkingowych [Hamrol, 2005, s. 403]. CSI polega na ocenie
kryteriów zadowolenia klientów, które zosta³y zhierarchizowane wg
wczeœniej okreœlonej skali i interpretacji wskazañ tzw. mapy jakoœci [Wiœniewska, Malinowska, 2011, s. 348–357].
Uzupe³nieniem metody CSI mo¿e byæ okreœlenie wskaŸnika Net Promoter Score (NPS). Aby uzyskaæ ocenê za pomoc¹ NPS, nale¿y otrzymaæ
odpowiedŸ od respondentów na jedno pytanie: Czy poleci³byœ produkt,
us³ugê innej osobie? Odpowiedzi powinny byæ zaznaczone na skali od 0
do 10, gdzie 0 oznacza, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ produkt, us³uga nie s¹ warte
polecenia, a wartoœæ 10 oznacza zupe³n¹ rekomendacjê dla nich. Odpowiedzi o wartoœciach 9–10 charakteryzuj¹ aktywnych rzeczników marki,
7–8 biernych konsumentów, a 0–6 czynnych krytyków marki. WskaŸnik
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NPS uzyskuje siê po obliczeniu ró¿nicy stosunku procentowego aktywnych rzeczników marki do wszystkich respondentów i stosunku procentowego czynnych jej krytyków do wszystkich respondentów. Firmy ciesz¹ce siê lojalnoœci¹ klientów osi¹gaj¹ wskaŸniki na poziomie 80% [Hall,
2013, s. 51–61].

3. Realizacja badania i jego wyniki
Celem badañ jest przedstawienie mocnych i s³abych stron charakteryzuj¹cych jakoœæ us³ugi edukacyjnej na uczelni wy¿szej. W tym celu
pos³u¿ono siê cechami, które zosta³y wyodrêbnione w ramach prowadzonych badañ na temat okreœlenia i hierarchizacji cech jakoœciowych
us³ugi edukacyjnej [Malinowska i inni, 2014, s. 235–247]. Do realizacji tego
celu zastosowano metodê Kano [Kano i inni, 1984, s. 39–48].
W wyniku wspomnianych badañ wyodrêbniono nastêpuj¹ce cechy:
(1) posiadanie przez wyk³adowcê wiedzy teoretycznej, (2) posiadanie
przez wyk³adowcê wiedzy praktycznej, (3) dobre przygotowanie do zajêæ,
(4) zainteresowanie tematem zajêæ, (5) uzupe³nianie treœci zajêæ materia³ami dodatkowymi, (6) rzetelnoœæ prowadz¹cego zajêcia, (7) jego komunikatywnoœæ i (8) dostêpnoœæ dla studentów, a tak¿e (9) wyposa¿enie
multimedialne sal i (10) przystosowanie ich wyposa¿enia dla osób niepe³nosprawnych. Cechy, które koniecznie powinny byæ zapewnione
w realizacji us³ugi, to te, które zosta³y oznaczone numerami: 1, 3, 8,
obojêtne dla respondentów – 10, natomiast atrakcyjne, zaskakuj¹ce ankietowanych to 5 i 7. Model Kano wy³ania te¿ cechy w¹tpliwe, które trudno jest zidentyfikowaæ w danym czasie, w tym przypadku to cechy
o numerach: 2, 4, 6, 9. Kontynuuj¹c powy¿ej przedstawione badania, autorka postanowi³a zaprezentowaæ wymiar ocen wymienionych atrybutów oraz ich wzajemn¹ wa¿noœæ. Za pomoc¹ mapy jakoœci wskaza³a
relacje zachodz¹ce pomiêdzy wartoœci¹ oceny ka¿dej z cech i wielkoœci¹
luk uzyskanych za pomoc¹ metody Servqual oraz ich wagami.
Badania przeprowadzono wœród 160 studentów studiów stacjonarnych jednego z wydzia³ów publicznej uczeni wy¿szej z województwa X,
uczestników obligatoryjnego wyk³adu. Dobór próby mia³ charakter celowy, nieprobabilistyczny. Badania odby³y siê w listopadzie 2015 roku.
WskaŸnik zwrotnoœci ankiet wyniós³ 86,25%, odrzucono szeœæ nie w pe³ni
wype³nionych ankiet, wskutek tego do okreœlenia wniosków wziêto pod
uwagê wypowiedzi 132 studentów.
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Pierwszym etapem badañ by³o zmierzenie wartoœci luk poszczególnych cech. W tym celu zastosowano przewodni kierunek dzia³añ przyjêty
w metodzie Serqual. Okreœlono wymiar luk, bior¹c pod uwagê ró¿nice
pomiêdzy wartoœci¹ postrzegania ka¿dej z cech i wartoœci¹ oczekiwania
studentów wobec ich wielkoœci. Poproszono respondentów o dwukrotne
odnotowanie odczucia w skali od 1 do 7 (gdzie 1 – oznacza: w ogóle siê nie
zgadzam, 7 – zdecydowanie siê zgadzam), za pierwszym razem w stosunku do stopnia oczekiwania w stosunku do ka¿dej z badanych cech
oraz w dalszej kolejnoœci – oceny tych cech.
Jak przedstawia rysunek 1, wszystkie cechy, które w poprzednim
badaniu zosta³y okreœlone jako konieczne, tzw. „must be” wed³ug nomenklatury Kano, nie spe³niaj¹ oczekiwañ klientów. Podobn¹ sytuacjê
mo¿na odnotowaæ dla dwóch cech „w¹tpliwych” (2-O) i (4-O) oraz cechy
„atrakcyjnej” – (7-A). Wyniki te œwiadcz¹ o tym, ¿e studenci oczekuj¹
wy¿szej wartoœci dodanej zwi¹zanej z realizacj¹ wymienionych cech ni¿
jest przez nich zauwa¿ana podczas zajêæ. Wiadomo, ¿e informacja o charakterystyce wydzia³u jest przekazywana przez studentów pomiêdzy
sob¹, dlatego nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania, które w przysz³oœci mog¹ byæ
pomocne w uzyskaniu wy¿szych not tych kryteriów. Pozosta³e dwie cechy „w¹tpliwe” (6-O) i (9-O) oraz cecha (5-A), która w wyniku poprzednich badañ znalaz³a siê w grupie cech atrakcyjnych, uzyska³y dodatnie
wartoœci luk – studenci odnotowali wy¿sze wartoœci oddzia³ywania tych
cech ni¿ spodziewali siê uzyskaæ. Cechy te zatem mo¿na skategoryzowaæ
jako mocne strony us³ugi edukacyjnej. Studenci zawa¿aj¹ brak pe³nego
dostosowania wydzia³u do wymagañ niepe³nosprawnych.
Na podstawie odpowiedzi respondentów dokonano wartoœciowania
cech poddanych analizie (tablica 1). Ka¿dy ankietowany otrzyma³ mo¿liwoœæ przyznania rangi od 1 do 10, gdzie wartoœæ 1 oznacza³a najni¿sz¹
rangê, natomiast wartoœæ równ¹ 10 respondenci mieli przyznaæ najwa¿niejszej w ich opinii cesze. Wielkoœci wag podane w tablicy 1 otrzymano
po obliczeniu ilorazu sumy rang przyznanych ka¿dej cesze i najni¿szej
z otrzymanych sum rang. Jak widaæ, najwa¿niejszymi cechami s¹ dwie
zakwalifikowane do grupy cech „koniecznych” do spe³nienia (1-M, 3-M)
oraz jedna z grupy cech „funkcjonalnych” (2-O). Wed³ug otrzymanych
wyników ¿adna z nich nie spe³nia wymagañ respondentów (tablica 1).
Najmniej wa¿n¹ jest cecha traktuj¹ca o dostosowaniu infrastruktury wydzia³u do wymagañ osób niepe³nosprawnych.
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Rysunek 1. Ocena kryteriów jakoœci us³ugi edukacyjnej i wartoœæ
oczekiwania wobec nich

Oznaczenia literowe przy numerach poszczególnych cech, odnosz¹ siê do grup cech, jakie
zosta³y zastosowane w modelu Kano [Kano i inni, 1984, s. 39–48].
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 1. Badane wartoœci wyró¿ników jakoœci us³ugi edukacyjnej
Cecha

Waga

Ocena

Oczekiwanie

Luka

posiadanie przez wyk³adowcê wiedzy
teoretycznej (1-M)

2,73

5,52

7,00

–1,48

dobre przygotowanie do zajêæ (3-M)

2,52

4,88

6,86

–1,98

dostêpnoœæ dla studentów (8-M)

1,35

3,48

6,92

–3,44

posiadanie przez wyk³adowcê wiedzy
praktycznej (2-O)

2,48

4,92

7,00

–2,08

zainteresowanie tematem zajêæ (4-O)

2,11

3,75

5,55

–1,80

rzetelnoœæ prowadz¹cego zajêcia (6-O)

1,43

6,24

5,04

1,20

wyposa¿enie multimedialne sal (9-O)

1,21

6,58

3,58

3,00

uzupe³nianie treœci zajêæ materia³ami
dodatkowymi (5-A)

1,71

5,51

4,36

1,15

komunikatywnoœæ (7-A)

1,98

5,87

6,97

–1,10

1

1,98

3,12

–1,14

przystosowanie wyposa¿enia dla osób
niepe³nosprawnych (10-I)
ród³o: Opracowanie w³asne.

212

Ewa Malinowska

Na rysunku 2 przedstawiono tzw. mapê jakoœci, to znaczy korelacje
pomiêdzy wartoœci¹ ocen charakteryzuj¹cych poszczególne cechy oraz
ich wa¿noœci. Dziêki takiemu obrazowi w doœæ ³atwy sposób mo¿na
odczytaæ kierunki dzia³añ, jakie powinny zostaæ podjête przez badan¹
organizacjê: intensyfikacja dzia³añ koryguj¹cych, zapobiegawczych,
przeniesienie œrodków na inne inwestycje, wycofanie siê z nierentownych
dzia³añ. Zaprezentowana na rysunku 2 mapa jakoœci przedstawia doœæ
korzystn¹ sytuacjê badanej organizacji. Brak jest wskazañ do natychmiastowych dzia³añ naprawczych, wiele cech (1-M, 3-M, 2-O, 4-O, 5-A i 7-A)
znajduje siê w po³o¿eniu œwiadcz¹cym o zadowoleniu klienta. Do zgo³a
innych wniosków mo¿na dojœæ po analizie sytuacji przedstawionej na
rysunku 3, gdzie wskazano zale¿noœci wartoœci luk i wag dla poszczególnych cech.
Okazuje siê, ¿e gdy zostanie wziêta pod uwagê nie tylko ocena, ale
tak¿e wartoœæ oczekiwania w stosunku do badanych cech, nale¿y bezzw³ocznie podj¹æ dzia³ania koryguj¹ce przede wszystkim w stosunku do
atrybutów traktuj¹cych o wiedzy wyk³adowcy (1-M) i jego przygotowania do zajêæ (3-M). S¹ to te cechy, które wed³ug samych studentów
musz¹ byæ spe³nione przez kadrê wydzia³u. W dalszej kolejnoœci nale¿y
zwróciæ uwagê na pog³êbianie umiejêtnoœci wyk³adowcy zaczerpniêtych
z praktyki (2-O), którymi mo¿e siê podzieliæ ze s³uchaczami oraz mo¿liwie g³êbszy stopieñ zainteresowania studenta zjawiskami omawianymi
podczas zajêæ (4-O). Doœæ niski wymiar uzyska³a luka dla cechy komunikatywnoœæ (7-A) przy relatywnie wysokiej wartoœci wa¿noœci. Doskonalenie obszaru tej cechy jest doœæ trudne ze wzglêdu na indywidualnoœæ
osobowoœci wyk³adowców. W dalszej kolejnoœci winna byæ poprawiona
infrastruktura wydzia³u (9-O) i (10-I).
Ostatni etap badañ dotyczy³ okreœlenia przez respondentów wskaŸnika NPS. Wœród respondentów bior¹cych udzia³ w badaniu wiêkszoœæ
stanowili czynni krytycy (³¹cznie ponad 50%). Aktywnych rzeczników
marki odnotowano tylko 16%. Na podstawie tych danych mo¿na wskazaæ, ¿e wskaŸnik lojalnoœci wobec badanego wydzia³u jest niski, osi¹gn¹³
wartoœæ -34,67%. Jak podaje literatura [Hall, 2013, s. 51–61], wad¹ pomiaru lojalnoœci za pomoc¹ wskaŸnika NPS jest ogólnoœæ otrzymanego
wyniku, mimo to ujemny poziom wskaŸnika powinien spowodowaæ
pog³êbienie badañ w celu uzyskania szczegó³owego obrazu przyczyn
takiego stanu oraz intensyfikacji dzia³añ naprawczych.
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Rysunek 2. Zale¿noœæ oceny i wa¿noœci badanych cech

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 3. Zale¿noœæ wielkoœci luk i wa¿noœci badanych cech

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zakoñczenie
W warunkach wzrastaj¹cej konkurencji na rynku us³ug edukacyjnych organizacja, która nie chce straciæ dotychczasowej mocnej pozycji na
rynku, musi dostosowywaæ swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ do aktualnych, ale
i przewidywanych w przysz³oœci potrzeb jej klientów. Dotyczy to nie tylko kierunku i specjalnoœci kszta³cenia, ale tak¿e warunków, w jakich one
przebiegaj¹. Wieloaspektowoœæ podejœcia uczelni/wydzia³u do zaspokojenia potrzeb klienta, a przy tym tak¿e wzrostu poziomu jakoœci kszta³cenia polega na ci¹g³ym doskonaleniu jej dzia³alnoœci. Spoœród interesariuszy, którzy mog¹ mieæ wp³yw na funkcjonowanie jednostki, znacz¹c¹
rolê maj¹ jej bezpoœredni klienci – studenci. Ich opinia o funkcjonowaniu
organizacji jest niezwykle przydatna po to, aby nakreœliæ kierunki poprawy, wyeliminowaæ niedoskona³oœci dotychczasowej dzia³alnoœci.
Jak przedstawiaj¹ zawarte w artykule wyniki, badania jakoœci us³ug
edukacyjnych nie powinny byæ finalizowane na etapie uzyskania jedynie
oceny jej atrybutów. Istotnym elementem jest uwzglêdnienie takiego obrazu przedstawiaj¹cego us³ugê edukacyjn¹, jaki jest wyobra¿any i akceptowany przez studentów. Oceny przeprowadzane przez studentów s¹
obarczone w pewnym stopniu subiektywizmem. Mo¿na go próbowaæ
zneutralizowaæ poprzez przeprowadzenie podobnego badania w momencie zakoñczenia edukacji studenta w danej uczelni oraz po up³ywie
pewnego czasu, gdy ju¿ jako absolwent bêdzie mia³ mo¿liwoœæ weryfikacji wiadomoœci i umiejêtnoœci uzyskanych podczas edukacji w praktyce. Ciekawa siê wydaje dalsza kontynuacja badañ w zaproponowanym
kierunku.
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Streszczenie
Ocena jakoœci us³ug kszta³cenia jest istotnym elementem dzia³alnoœci instytucji edukacyjnych. W celu poznania opinii interesariuszy na temat poziomu
oferowanej us³ugi mo¿na zastosowaæ nie tylko badania ankietowe, lecz te¿ te
bardziej rozbudowane, opieraj¹ce siê na metodologii technik, np. CSI czy Servqual. W wyniku przeprowadzonych badañ okaza³o siê, ¿e instytucja edukacyjna
powinna sk³aniaæ siê ku analizie zale¿noœci ró¿nicy oczekiwañ i ocen klienta
w stosunku do danej us³ugi (tzw. luk) oraz ich wa¿noœci.
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The quality of educational services based on the conducted research
(Summary)
The evaluation of the quality of educational services is a significant element
of the activity of educational institutions. In order to know the opinion of the
stakeholders on the level of service offered, not only the surveys can be used but
also the more complex, based on the methodology of such techniques as CSI or
Servqual. The results of the research show that the educational institution should
lead to an analysis of the difference between expectations and the assessment of
the client in relation to researched service (ie. gap) and of the validity.
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