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Recenzja pracy doktorskiej mgr. Marcina Marca pt.

,, Budowan ie pozycji kon kurencyjnej w wyiszych szkolach niepu bl icznych,,,

przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Ewy Zeman-Miszewskiej,

prof. UE w Katowicach

Niniejsza recenzja zostata sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2OO4 r. w sprawie szczeg6lowego trybu

przeprowadzania czynnoici w przewodach doktorskim i habil i tacyjnym oraz w postqpowaniu

o nadanie tytutu profesora par. 5 ust. 1 i  3 (Dz. U. nr 15, poz. 128 z po2n. zm.). W artykule 13

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki stwierdza siq, 2e,,Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opiekq

promotora, powinna stanowii oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego lub

artystycznego oraz wykazywai og6lnq wiedzq teoretycznq kandydata w danej dyscyplinie

naukowej lub artystycznej, a tak2e umiejqtno5d samodzielnego prowadzenia pracy naukowej

lub artystycznej".

1.. Temat rozprawy i uzasadnienie wyboru

W przedstawionej do recenzji pracy doktorskiej mgr Marcin Marzec podejmuje wainy temat

dotyczqcy budowania pozycji konkurencyjnej wy2szych szk6l niepublicznych na rynku uslug

edukacyjnych. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor dokonuje krytycznych
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rozwaiafi o charakterze pojqciowym i teoretycznym dotyczqcych dziatalno5ci szk6l wy2szych

na rynku usfug edukacyjnych oraz budowania pozycji konkurencyjnej na tym rynku.

Nastqpnie w czq3ci empirycznej przedstawia zmiany jakie zaszly na rynku usfug edukacyjnych

oraz wyniki przeprowadzonych badad wlasnych pozycji konkurencyjnej wyiszych szk6t

niepubl icznych.

Wyb6r tematu przez Autor zastuguje na uznanie. Blisko ju2 trzydziestoletni okres

rozwoju wy2szego szkolnictwa niepublicznego w Polsce, po przetomie ustrojowym, zasluguje

na refleksjq. W tym czasie do5wiadczylismy gwattownych zmian po stronie popytu na

edukacjq - zmieniala siq drastycznie l iczba student6w i zainteresowanie r62nymi kierunkami

studi6w. Jednocze6nie zachodzity zmiany po poda2owej stronie rynku - przede wszystkim

pojawily siq szkofy niepubliczne, kt6re staraly siq uzupetni6 ofertq edukacyjnq szk6t

publicznych. Doszlo do urynkowienia edukacji, a niepubliczne szkofy wy2sze pozbawione

wsparcia ze Srodk6w bud2ety pafistwa zmuszone byly do ostrej konkurencji o student6w, a

czasami nawet o kadrq naukowo-dydaktycznq. Postqpujqcy ni2 demograficzny zaostrzyl

konkurencjq, a coraz wy2sze wymagania i skuteczniejsze kontrole jakoSci ze strony

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego oraz powolanych do tego instytucji sprawity, ie

strategia konkurencji oparta wytqcznie na niskiej cenie przestala byi wystarczajqca. praca

przedstawiajqca dostosowanie siq uczelni niepublicznych do zmieniajqcych siq warunk6w

rynkowych jest jak najbardziej aktualna i potrzebna. Temat ten ma znaczenie poznawcze,

zwtaszcza je5li chodzi o rozpoznanie sposob6w i narzqdzi wykorzystywanych do budowania

pozycji konkurencyjnej w szkolnictwie wy2szym. Mo2e miei r6wnie2 znaczenie aplikacyjne,

dla planowania dziatai w szkolach wy2szych, gdy2 badania autora rzucajq pewne Swiatlo na

mechanizm wyboru uczelni przez przysztych student6w oraz pozwalajq ocenii dziatania

dostosowawcze niepublicznych szk6l wyiszych w procesie budowania ich pozycji

konkurencyjnej.

O ile wyb6r tematu przez Doktoranta znajduje petne uzasadnienie to zwr6cii nale2y

uwagq na fakt, 2e Doktorant nie sformutowat wprost problemu naukowego. I chocia2

niewqtpliwie praca podejmuje problem naukowy i autor rozwiqzuje ten problem to jednak w

tym miejscu nale2y sformulowai pytanie: Jakijest problem naukowy podjgty w pracy?



2. Cele rozprawy i hipotezy

W rozprawie sformufowano trzy cele poznawcze oraz jeden cel utylitarny. Cele zostaty

przedstawione we ,,wstqpie" (s. 6) gdzie Autor pisze, ie celami poznawczymi sa:

,,... identyfikacja czynnik6w majqcych wptyw na zainteresowanie potencjalnych student6w

ksztalceniem w wy2szych szkotach niepublicznych; identyfikacja narzqdzi rynkowych

wykorzystywanych przez wy2sze szkofy niepubliczne w procesie budowania pozycji

konkurencyjnej; ocena trafno5ci prowadzonych dziafaf wy2szych szk6t niepublicznych w

zakresie budowania pozycji konkurencyjnej". Cel utylitarny sprowadza siq wedfug Autora do:

,,oceny dzialaf dostosowawczych niepublicznych szk6f wy2szych w procesie budowania ich

pozycji konkurencyjnej". Studia l iteraturowe staly siq podstawq do postawienia trzech

hipotez. Cele sformufowano w spos6b precyzyjny i zostafy one zrealizowane w

poszczeg6lnych czq6ciach pracy. Pojawia siq jednak pytanie, jakie jest uzasadnienie dla tre$ci

rozdzialu 1., w kt6rym Autor przedstawia warunki dziatania szk6l wy2szych w gospodarce

rynkowej, gdy2 nie odwofuje siq do niego ani w celach ani w hipotezach pracy.

W pracy postawiono trzy hipotezy. Hipotezy zostaly poddane sprawdzeniu w

rozdziale 4 z wykorzystaniem zaprojektowanej i przeprowadzonej przez autora ankiety.

Hipotezy te zostaly potwierdzone.

3. Ocena metodologii badaf

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszych dw6ch rozdzialach Autor

dokonuje rozwa2af pojqciowych i teoretycznych na temat rynku edukacyjnego, dzialalno6ci

szk6t wy2szych oraz tworzenia pozycji konkurencyjnej przez wyisze szkofy niepubliczne.

Autor przedstawia rynek ustug edukacyjnych, szczeg6lowo opisuje pozycjq szkoty wy2szej na

tym rynku, jej cele, misjq funkcjq i zadania. Ponadto przedstawia pojqcie przewagi

konkurencyjnej oraz identyfikuje wystqpujqce w literaturze przedmiotu modele przewagi

konkurencyjnej organizacji. Korzysta z opracowaf polsko- i anglojqzycznych. W rozdziale

trzecim Autor przedstawia zmiany na rynku uslug edukacyjnych w Polsce. Postawione w

pracy hipotezy Autor weryfikuje w rozdziale czwartym, stosujqc odpowiednio przygotowana

ankietq, co stanowi moim zdaniem najwiqkszy walor pracy. Skonstruowane ankiety zostaty

skierowane do przedstawicieli wy2szych szk6t niepublicznych, student6w wy2szych szk6f

niepublicznych, student6w wy2szych szk6f publicznych oraz maturzyst6w. Badania zostafy
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zrealizowane w okresie od lutego do paidziernika 20L5 roku. pomimo wysokiej oceny

samego badania pojawia siQ pewna wqtpliwoSi dotyczqca tego czy na podstawie

jednorazowo wykonanej ankiety mo2na ocenii czy - jak pisze Autor w hipotezie pierwszej -

,,Znaczenie stosowania zr62nicowanych strategii cenowych maleje.,, wydaje siq, 2e do

dokonania takiej oceny konieczne bytoby powt6rzenie ankiety.

Mimo powy2szych uwag oceniam, 2e Doktorant wykazaf w swojej rozprawie, ie

potrafi wla6ciwie wybrai metody badawcze i je zastosowai do analiz zagadnieri

ekonomicznych.

4. Struktura i tre56 pracy

Rozprawa doktorska mgr. Marcina Marca sktada siq ze wstqpu, czterech rozdzial6w,

zakofczenia, spisu rysunk6w i tabel, bogatej bibliografii oraz zatqcznik6w. Uktad wstqpu i

kolejnych czterech rozdzial6w pracy jest logiczny i sp6jny, podporzqdkowany realizacj i

postawionych cel6w. Pod wzglqdem struktury prezentacj i  i  prezentacj i  rozwiqzania problemu

badawczego p raca odpowiada stand ardom opracowania nau kowego.

Pracq czyta siq doSi dobrze, jest napisana w stylu naukowym. Autor odpowiednio

stosuje odwotania w tekicie do wykorzystanych pozycji literaturowych, chociai czqsto z

niezrozumiatych wzglqd6w umieszcza przypis w Srodku zdania, a nie na jego korarcu (np.

przypis 34 na s.17,43 na s. 2L czy 82 na s. 36). Ponadto bardzo czqsto Autor cytujqc pozycje

anglojqzyczne (ale nie tylko) cytuje je za kim6. Z jednej strony nale2y docenii  uczciwoji

Autora, kt6ry przyznaje, 2e sam nie widzial cytowanej pracy, ale z drugiej takich sytuacji w

pracy naukowej nale2y unikai, na i le jest to mo2liwe. Cytowane w ten spos6b przez Autora

pozycje sa czqsto do66 tatwo dostqpne (na s. 93 w przypisie 214 Autor cytuje przepis

Konstytucj i  odwolujqc siq do innej publikacj i).  Tekst pracy zostal wta6ciwie zredagowany, ale

Autor nie uniknqt pewnych bfqd6w i niedoskonaloici jqzykowych (usterki interpunkcyjne,

niezrqczne potqczenia st6w, niepotrzebne odstqpy). Zfym zwyczajem Autora jest dzielenie

tabel, kt6re mogtyby zmieScii  siq na jednej stronie (np. Tabela L na s. 9-10, Tabela 6 na s. 39-

40, Tabela 9 na s. 101-102).

W rozdziale 1 pt.:  , ,Szkola wy2sza w warunkach gospodarki rynkowej" Autor

przeprowadzit szerokie studia l i teraturowe i na ich podstawie zdefiniowal rynek uslug

edukacyjnych i przedstawil najwa2niejsze jego elementy. Duio miejsca Autor po6wiqci l
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szkolom wyiszym - ich celom, misji i funkcjom. Autor przeprowadzit szerokie studia

literaturowe i wykazat, ie potrafi wla5ciwie analizowai poglqdy innych. Autor rozpoczqf

rozdziaf L od przedstawienia wybranych definicji rynku. Zabieg ten nie budzi moich

wqtpliwo6ci natomiast mam zastrze2enia do ir6del tych definicji. Autor korzystat wylqcznie z
podrqcznik6w, a na poziomie doktoratu naleiatoby jednak korzysta6 przede wszystkim z
publikacji naukowych. Po przedstawieniu wainej definicji rynku usfug edukacyjnych szk6t

wy2szych ekonomicznych Autor stwierdza, 2e ,,rynek uslug edukacyjnych nie jest rynkiem w

klasycznym tego stowa znaczeniu" (s. 11). Uzasadnia to tym, 2e ustugi edukacyjne sq w

znacznej mierze dobrem publicznym (jest to dyskusyjne, ale napiszq o tym p6iniej), sq

oferowane nieodplatnie lub czq5ciowo nieodptatnie w ramach funkcji pa6stwa, a ponadto

rynek ten podlega kontroli paristwa. Bazujqc na tym uzasadnieniu moina stwierdzii, 2e wiele

rynk6w spelnia te warunki w wiqkszym czy mniejszym stopniu. Powstaje pytanie co Autor

ma na my6li piszqc o,,rynku klasycznym".

W punkcie 1.3. Autor wraca do stwierdzenia, 2e ,,edukacja w szkolach wy2szych jest

traktowana jako dobro publiczne spolecznie poiqdane" (s. 23) ate jednoczeSnie zwraca

uwagq na to, 2e ,,lstniejq poglqdy traktujqce edukacjq w szkotach wyiszych jako dobro

publiczne, jak i prywatne" (s. 23). Wydaje siq, 2e doszto tu do pewnego nieporozumienia.

Autor zdaje siq stosowai dwie r62ne definicje dobra publicznego. Wedfug pierwszej definicji,

zgodnej z wyobra2eniem tego co okre6lamy jako ,,publiczne", i wykorzystywanej w dyskursie

politycznym, dobra publiczne to dobra dostqpne i przeznaczone dla wszystkich obywateli

orcz zwiqzane z instytucjq nieprywatnq. Sq to dobra, kt6re mogfyby byi dobrami

prywatnymi, ale z r62nych wzglqd6w, sq dostqpne dla ka2dego obywatela i f inansowane z

funduszy publicznych. Druga definicja dobra publicznego, kt6ra u2ywana jest w ekonomii

zwraca uwagQ na dwie jego cechy: niekonkurencyjno5i w konsumpcji oraz niewykluczalno$i.

Edukacjq w szkofach wy2szych nazwad dobrem publicznym w Swietle tej pierwszej definicji,

natomiast nie jest ona ani niekonkurencyjna w konsumpcji (przynajmniej w przypadku

wykorzystywania tradycyjnych metod nauczania) ani te2 niewykluczalna wiqc nie jest

dobrem publicznym w rozumieniu definicji u2ywanej w ekonomii. Oczywi5cie Autor ma racjq

wskazujqc na l iczne zalety edukacji w szkolach wyiszych. Jednak skoro nie jest ona dobrem

publicznym oraz,,jest traktowana jako prywatna inwestycj?", kt6ra w zamySle ma przynie6i

korzy6ci przewy2szajqce koszty osobie inwestujqcej, to chcialbym zadai pytania: Jakie sq

argumenty za i przeciw bezplatnej edukacjiw szkolach wyiszych publicznych? Czy zdaniem



Autora edukacja w szkolach wyiszych niepublicznych tei powinna by6 finansowana w

czq6ci bqdi w cafoSci ze Srodk6w pubticznych?

W rozdziale 2 pt. ,,Podstawy tworzenia pozycji konkurencyjnej niepublicznych szk6t

wy2szych na rynku" Autor dokonuje analizy czynnik6w wptywajqcych na osiqganie przewagi

konkurencyjnej. ldentyfikuje wystqpujqce w literaturze przedmiotu modele przewagi

konkurencyjnej (s. 491, a nastqpnie wykorzystuje jeden z nich do oceny, 2eby przeanalizowai

mo2liwo6ci konkurowania przez szkoty wy2sze. W tym miejscu pojawia siq jednak pytanie o

to, dlaczego Autor wykorzystuje model przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach, a

pozostafych dw6ch nie? Jakie jest uzasadnienie tego wyboru? W dalszej czq6ci rozdzialu

Autor przedstawia marketingowe ujqcie przewagi konkurencyjnej, co nale2y ocenii

pozytywnie, gdy2 wzbogaca pracQ z ekonomii o perspektywq nauk o zarzqdzaniu.

W rozdziale 3 pt. ,,Zmiany na rynku uslug edukacyjnych wyiszych szk6l niepublicznych

w Polsce" Autor prezentuje i analizuje przemiany na rynku ustug edukacyjnych. Opisuje

wydarzenia, kt6re doprowadzity do tego, 2e zmiany stafy siq mo2liwe, charakteryzuje gf6wne

tendencje wystqpujqce na rynku ustug edukacyjnych, zwraca uwage na patologie oraz

diagnozuje sytuacjq na tym rynku. Nastqpnie przeprowadza szczeg6lowq analizq kierunk6w i

wielko6ci zmian po stronie popytu i poda2y na rynku ustug edukacyjnych. W ostatniej czq6ci

rozdzialu Autor koncentruje sig na formalnych uwarunkowaniach jako5ci nauczania w

szkolach wy2szych. Przeprowadzona wtym rozdziale analiza rzuca Swiatfo na przemiany jakie

zaszly w szkolnictwie wy2szym w Polsce. Autor wykorzystuje wiele danych statystycznych i

kompleksowo je przedstawia. Czasami jedna jak np. w tabeli 10 (s. 104), L1 (s. 106) czy L2

(s. 109) Autor przedstawia dane jedynie dla wybranych lat. Czy wynika to z tego, ie dane sq

niedostqpne? Czy mo2e z jakiS innych wzglqd6w?

Rozdziat 4 pt.: ,,Tainteresowanie studiowaniem w wy2szych szkolach niepublicznych a

dziafania majqce na celu budowanie ich pozycji konkurencyjnej" zawiera zasadnicz4 czqtc

empirycznq rozprawy. Autor przeprowadzit ankietq skierowanq do czterech grup

respondent6w: przedstawicieli wy2szych szk6t niepublicznych, student6w wyiszych szk6l

niepublicznych, student6w wy2szych szk6l publicznych oraz maturzyst6w, Uzyskane wyniki

zostaty szczeg6fowo przedstawione w tabelach i na wykresach. Autor dokonat tei ich

interpretacji i  w oparciu o nie zweryfikowal postawione w pracy hipotezy.

W,,Zakof czeniu" Autor dokonat syntetycznej prezentacji wniosk6w oraz sformulowaf

pewne rekomendacje, kt6re moga zlagodzii bariery dzialania szk6t wyiszych. Autor pisze te2,



2e ,,W pracy podjqto pr6bq oceny umiejqtno5ci dostosowania siq szk6l wyiszych do

zmieniajqcych siq warunk6w w segmencie rynku szk6t niepublicznych" (s. 16a). Jednak

odpowiedi na to pytanie nie pada wprost w ,,Zako6czeniu,,. Z tego powodu proszQ o

odpowiedi na pytanie: Jak jest ocena umiejqtno6ci dostosowania siq szk6f wyiszych do

zmieniajqcych siq warunk6w w segmencie rynku szk6l niepublicznych?

w trakcie czytania tekstu nasunqly mi siq nastqpujqce szczeg6towe uwagi:
- s. 7 - ,,Na czqSi empirycznq pracy zlo2yly siq badania o charakterze eksploracyjnym" - nie
jestem przekonany, 2e prowadzone przez Autora badania miafy taki charakter. W tego typu

badaniach zwykle nie zaktada siq z g6ry hipotez badawczych, kt6re Autor w swoim badaniu
jasno sformulowat.

- s. 10 - W tabeli 1, w kt6rej autor zaprezentowat wybrane definicje rynku, w polu ,,Autor"
umieszczone zostaly nazwiska: D.R. Kamerschen, R.B. MacKenzie, C. Nardinell i, a w przypisie

12 odnoszqcym siq do definicji rynku Autor odsyta nas do pozycji: Elementarne zogadnienia

ekonomii, red. R. Milewski oraz T. Kramer Podstowy morketingu. Kto w takim razie jest

autorem tej definicji?

- s. 17 - w przypisie 34 Autor przywolat pozycjq J. Rachockiej (a nie Racockiejl Rota

konsument6w w spoleczertstwie obywatelskim ale nie wpisaf tej pozycji w Bibliografii.
- s. 21 - w pierwszym zdaniu punktu 1.3. Autor przedstawia definicjq szkoly wy2szej, jednak

tre6i tej definicji Swiadczy o tym, 2e jest to definicja publicznej szkoly wy2szej.
- s.24, przypis 54- czy J.E. Stiglitz cytuje publikacjq A. Drapifiskiej? Jest chyba na odwr6t.
- s. 46, przypis 105 - o jakq publikacjq K. Ohmae chodzi?

- s. 47 , przypis 108 - ponownie pytanie kto kogo cytuje?

- s. 49 - przypis 1L5 i 116 - Autor cytuje publikacjq M.E. Portera powotujqc siq na dwa r62ne

wydania. Dlaczego?

- s. 53 - czy ,,teoria zasobowa" i ,,model przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach" to

jest to samo?

- s. 63-64 - Autor przedstawia r62ne definicje kapitafu intelektualnego co nie wydaje siq tak

bardzo potrzebne. Raczej oczekiwatbym wskazania, w jaki spos6b mo2na wykorzystad kapital

intelektualny jako zas6b, w oparciu o kt6ry mo2na uzyskai przewage konkurencyjnq.

- s. 66, przypis 162- blqd w cytowaniu. Pozycji autorstwa K. Pawfowskiego przypisano autora

w osobie P. Lisieckiego.
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- s. 87, przypis 204 - Autor cytuje pozycjq autorstwa M. Bruhn Relotionship Morketing.

Management of Customer Relationship.s za pozycjq Marketing retacji o relocje w szkole

wy2szej, kt6rej sam jest autorem.

- s. 98 - Autor pisze ,,Wraz z ni2em demograficznym dokonala siq gruntowna weryfikacja

przydatnoSci wielu spo5r6d niepublicznych szk6t wy2szych. W jej wyniku zostaly tylko szkofy

najlepsze pod wzglqdem jako5ci Swiadczonych usfug." Jest to bardzo optymistyczne

stwierdzenie i chciatbym, 2eby tak bylo. Nasuwa siq pytanie na jakiej podstawie Autor

twierdzi, 2e zostaty tylko szkoly najlepsze? Czy sq jakie6 badania to potwierdzajqce?
- s. L01, przypis 233 - Autor udowadnia w przypisie swojq erudycjq, ale wydaje siq to

zupefnie niepotrzebne. Autor wykorzystal w pracy bogatq l iteraturq przedmiotu i dodawania

kolejnych pozycji na zasadzie ,,szerzej na ten temat pisali..." nie wydaje siq konieczne.
- s. I24 i t29, rysunek 8 i 11 - rysunki majq takie same tytuly. Jest to mylqce. Nale2atoby

dodai w tytule o jakq grupQ badawczq chodzi.

Po przeczytaniu rozprawy doktorskiej opr6cz wcze6niej sformulowanych w tekScie

recenzji mam jeszcze jedno pytanie, kt6re chciatbym przedyskutowai w czasie publicznej

obrony: W jaki spos6b na pozycjq konkurencyjnq szk6t wyiszych niepubticznych, ale tei

publicznych wplynq studia oferowane przez Internet prowadzone przez wiodqce uczelnie

zagraniczne?

5. Konkluzja

Biorqc pod uwagq przedstawione oceny, stwierdzam, 2e przedtoiona do recenzji  rozprawa

doktorska mgr. Marcina Marca pt. , ,Budowanie pozycji  konkurencyjnej wy2szych szk6l

niepublicznych", przygotowana pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Ewy Zeman-

Miszewskiej, prof. UE w Katowicach - mimo wskazanych zastrze2eri i  uwag - spetnia

wymagania prawne stawiane rozprawom doktorskim, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia L4

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. 22017r., poz. 1789)Stanowi ona oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego,

wykazuje wysoki poziom wiedzy w dyscyplinie ekonomii i  potwierdzit umiejqtnoSi

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez Doktoranta. Przywolane w recenzji  uwagi

hJ\--



majA na celu wskazanie Doktorantowi lepszych rozwiqzari i doskonalenie warsztatu

badawczego.

Podsumowujqc, rozprawa doktorska mgr. Marcina Marca spelnia wymagania prawne

stawiane rozprawom doktorskim i dlatego wnioskujq o dopuszczenie mgr. Marcina Marca do
publicznej obrony przedfo2onej rozprawy doktorskiej oraz popieram wniosek o nadanie Mu

stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.
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