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Po co uczelni 
strategia?
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- Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? (…)

- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść - odparł Kot-
Dziwak.

- Właściwie wszystko mi jedno.

- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.

- Chciałabym tylko dostać się dokądś - dodała Alicja w formie wyjaśnienia

- Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo.

L. Carroll, Alicja w krainie czarów, przekład A. Marianowicz



44

Jeśli uczelnia nie zaprojektuje 
swojej przyszłości, 

to inni zrobią to za nią…
Mariusz Lorenc
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Najlepszą metodą
przewidywania przyszłości

jest jej tworzenie…
Peter Drucker
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Stabilny fundament 
na niestabilne czasy



77

Potężna oszczędność czasu
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Uspójnienie wizji i wysiłków
na rzecz jej realizacji
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Dlaczego 
diagnoza 

strategiczna 
jest ważna?
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ROZUM
analiza desk 

research
fakty, dane, liczby

SERCE
badania opinii

emocje, percepcja, 
wyobrażenia 
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studenci

kadraopinia 
społeczna

otoczenie społeczno-
gospodarcze

absolwenci
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Poznanie wiarygodnej opinii 
o uczelni różnych grup 

interesariuszy 
i ich porównanie
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Zderzenie faktów z emocjami 
(rozumu z sercem) -> 

umożliwia podjęcie trafnych 
decyzji w oparciu o realne 

uwarunkowania
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Uniknięcie
zjawiska mispercepcji 

(błędnej oceny rzeczywistości)



1515

Zaangażowanie społeczności 
akademickiej i otoczenia 

w proces stanowienia 
kierunków rozwoju uczelni



1616

Pokazanie otwartości władz 
i nowoczesnego podejścia 

do planowania rozwoju 
uczelni
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Wiarygodny mapping uczelni 
– porównanie jej z innymi 

szkołami wyższymi
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Co powinna 
obejmować 

diagnoza 
strategiczna?



1919

Etapy opracowania strategii

1 2 3

Analiza 
i diagnoza 

strategiczna

Tworzenie 
strategii -

planowanie 
strategiczne

Konsultacje 
i opracowanie 

dokumentu 
finalnego

Wdrożenie 
strategii

4
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Diagnoza strategiczna – desk research

Działalność
naukowa

Kształcenie

Relacje zewnętrzne

Zarządzanie i kadry

CO JESZCZE?

Umiędzynarodowienie

Finanse

Infrastruktura

???



2121

studenci kadra naukowa 
i personel absolwenci

otoczenie 
zewnętrzne 

(stakeholders)

reprezentatywne 
badania 

społeczne
CAWI
(internet)

CAWI
(internet)

CAWI
(internet)

CAWI
(internet)

CATI
(telefon)

Holistyczna koncepcja badań
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Połącznie analiz desk 
research z opiniami różnych 

grup interesariuszy -> 
rzeczywisty punkt wyjścia
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Agregacja danych 
z analizy i diagnozy -> 

wybór modelu planowania 
strategicznego
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Jakie błędy
najczęściej 

popełniają uczelnie 
w procesie 

diagnozy i na jakie 
problemy mogą 

natrafić?
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Wybiórcze traktowanie 
obszarów analizy 

i brak holistycznego 
spojrzenia
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„My wiemy jak jest, 
więc nie ma sensu tego badać”
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Badania 
NIE SĄ testem wiedzy
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Nieświadomość 
czasochłonności

diagnozy
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Złożoność
i wielowymiarowość

analiz
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Dokąd to wszystko 
ma prowadzić?
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Agregacja wyników diagnozy 
nie prowadzi do syntezy
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Spójność miar, 
ich ocena 

i porównanie
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Wskaźnik syntetyczny
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Do czego można 
wykorzystać 

wyniki diagnozy 
strategicznej 

uczelni?
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Identyfikacja krytycznych 
błędów 
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Poznanie kluczowych 
problemów poszczególnych 

grup interesariuszy
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Rozruch koła zamachowego

- koalicja na rzecz zmian!
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Modele pracy 
nad diagnozą
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Uczelnia samodzielnie
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Model
partycypacyjno-ekspercki



4141

Model
ekspercko-partycypacyjny
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Outsourcing diagnozy
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PYTANIA
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PODSUMOWANIE 
WEBINARU
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