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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gawrysiaka pt.: Sprawność instytucjonalna 

uczelni wyższych w kształtowaniu pozycji absolwentów na rynku pracy” 

 

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr. Macieja Gawrysiaka pt.: Sprawność 

instytucjonalna uczelni wyższych w kształtowaniu pozycji absolwentów na rynku pracy” 

przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Jana Polcyna, prof. PUSS. Promotorem pomocniczym 

jest dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP. 

 Recenzja została przygotowana na zlecenie prof. dr hab. Barbary Jankowskiej 

Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (pismo 

z dnia 31 stycznia 2022 r.), które odwołuje się do uchwały Rady z dnia 14 stycznia 2022 r. 

Recenzja ma zostać wykorzystana w postępowaniu o nadanie mgr. Maciejowi Gawrysiakowi 

stopnia naukowego w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 Poniższą recenzję podzielono na następujące części: ocena celu i hipotez badawczych, 

ocena zastosowanych metod badawczych oraz źródeł danych, ocena układu i treści pracy gdzie 

odniesionoszę się bezpośrednio do poszczególnych części tekstu i stron maszynopisu oraz 

konkluzję. Recenzja rozprawy została sporządzona według wytycznych wynikających z 

obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z dnia 

2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.85 z późń. zm.). 
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I. Ocena celu i hipotez badawczych 

 W przedstawionej pracy Doktorant podjął się ważnego i bardzo aktualnego tematu a 

mianowicie związanego z pomiarem sprawności szkół wyższych w Polsce w odniesieniu do 

kształtowani pozycji absolwentów na rynku pracy. Problematyka niniejszej rozprawy jest 

niezwykle ważna z punktu widzenia prowadzonej przez państwo polityki w stosunku do sektora 

szkolnictwa wyższego. Autor rozumie sprawność instytucji, jako próbę oszacowania zarówno 

skuteczności jak i efektywności danej instytucji (str. 4). Czytamy dalej że podjęcie próby 

zdefiniowania czym jest sprawność Autor upatrywał w odpowiedzi na pytania: Jak można 

poprawić sytuację absolwenta na rynku pracy? Na ile jest możliwe dokonanie tego poprzez 

poprawę funkcjonowania systemu instytucji szkolnictwa wyższego? (str 5.). W tym kontekście 

mam pytane do Doktoranta czy jest możliwym żeby sprawne instytucje były nieskuteczne i 

nieefektywne? Według przyjętej przez niego definicji nie, warunkiem sine qua non sprawności 

jest skuteczność i efektywność. Osobiście rozumiem skuteczność instytucji szkolnictwa 

wyższego szeroko, jako pozytywne przełożenie na wzrost gospodarczy poprzez rozwój kapitału 

społecznego, natomiast efektywność wąsko, jako efektywność kosztową: stosunek rezultatów do 

nakładów. Jeżeli przyjąć założenia Doktoranta to mogłoby się okazać, że najlepsze uczelnie np. 

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w cale nie są sprawne, bo po pierwsze są bardzo drogie w 

utrzymaniu, nadrzędną w nich funkcjonującą zasadą jest podnoszenie jakości nauczania i badań 

naukowych, co zwiększa koszty, z drugiej strony trudno jest udowodnić że absolwenci jednego 

uniwersytetu przyczyniają się do większej skuteczności całego systemu i np. przekładają się 

pośrednio za pomocą wzrostu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy (chociaż Uniwersytet 

Kalifornijski w Berkeley z 22 laureatami Nagrody Nobla
1
 wśród afiliowanych badaczy nie jest 

tutaj najlepszym przykładem).  

Nie jestem też do końca przekonana jak pisze Autor, że sprawność instytucjonalna 

uczelni wyższych jest skorelowana z sytuacją absolwenta na rynku pracy. Taka tezę przedstawia 

Autor we Wprowadzeniu na str. 5 rozumiem, że będzie ona poddane weryfikacji w badaniach 

empirycznych. Wydaje mi się, ze procesy mogą być tutaj bardziej skomplikowane, uczelnie 

wyższe nie są typowymi przedsiębiorstwami, podlegają pod naciski wielu interesariuszy, a w 

konsekwencji cele im stawiane mogą być bardzo różne. Uczelnie mogą swoją aktualną 

                                                           
1
 https://physics.berkeley.edu/about-us/nobel-laureates (dostęp 14.04.2022) 

https://physics.berkeley.edu/about-us/nobel-laureates
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działalność podporządkowywać jakimś krótkookresowym celom np. związanym z wytycznymi 

polityków danej opcji lub podporządkowanym ewaluacji. Szkoły wyższe, jako przedsiębiorstwa 

chcą maksymalizować zysk, czyli uzyskać jak najwyższą subwencję z ministerstwa, środki ze 

źródeł zewnętrznych itd., które nie są uzależnione od wynagrodzenia jej absolwentów czy też 

stopy bezrobocia wśród absolwentów czy łatwości znalezienia przez nich pracy, 

Zgadzam się natomiast z Doktorantem na temat wciąż utrudnionego dostępu do 

podstawowych danych nt. uczelni wyższych. Jestem pod dużym wrażeniem, jakie dane udało się 

Doktorantowi zebrać. Ponieważ obecnie trwa dyskusja nt. Otwartej Nauki, nie tylko otwartego 

dostępu do czasopism, ale też otwartego dostępu do danych, zwracam się z zapytaniem, jaka jest 

opinia Doktoranta na ten temat. Czy Doktorant byłby skłonny udostępnić nieodpłatnie swoje 

dane w otwartym dostępnie dla innych badaczy?  

Celowi głównemu podporządkowane są cele szczegółowe str. 8, nie mam do nich uwag, 

mam natomiast uwagi do przedstawionych hipotez. Autor stawia 10 hipotez głównych. Nie 

wszystkie hipotezy mogą być jednoznacznie zweryfikowane np. hipoteza 6: Najwyższa 

sprawność instytucjonalną cechuje się kształcenie na kierunkach technicznych i ekonomicznych 

oraz medycznych, a najniższa na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych. Jeżeli np. 

wykaże się, że faktycznie najwyższa sprawność jest dla kierunków technicznych, ale też dla 

pedagogicznych to, co należy zrobić: odrzucić hipotezę czy nie? W hipotezie 7 co oznacza 

„względnie większa”? Całkowicie nie zgadzam się z hipotezą 10: Zmiana struktury zarządzania 

poprzez zwiększenie wpływu jednostek, menadżerów i kanclerzy oraz zmniejszenie wpływu 

senatu, rektora i rad uczelni zmniejsza koszty transakcyjne i poprawia sprawność 

instytucjonalną uczelni. W literaturze przedmiotu wiele jest opracowań wskazujących na to, że 

menadżerowie bez odpowiedniej wiedzy na temat charakterystyki pracy uczelni, bez 

doświadczenia akademickiego przyczyniają się faktycznie do spadku kosztów funkcjonowania 

uczelni ale wręcz mogą szkodzić funkcjonowaniu uczelni per se (zob np. np. dyskusję w Daraio 

et al. 2022). Osoby, które zarządzają uczelnią, a nie mają doświadczenia na pozycjach 

naukowych mogą doprowadzić do bardzo negatywnych skutków traktując jednostki jako 

przedsiębiorstwo nastawione na zysk, pomijając całkowicie aspekty związane z charakterystyką 

uczelni jako kuźni wiedzy itd.  

We wprowadzeniu Autor podaje także, że oryginalnym wkładem dysertacji jest m.in. 

określenie w mierzalny sposób związku pomiędzy sprawnością instytucji a rynkiem pracy 
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absolwentów, następnie powiązanie baz danych i zmiennych dotyczących kierunków kształcenia 

w analizowanej uczelni z danymi rynku pracy gdzie zastosowano przynależność danego 

kierunku do dyscyplin a następnie odniesienie do Sekcji PKD. Rozumiem, że Autor założył, że 

absolwenci pracują w zawodach zgodnych z wykształceniem, jeżeli możemy to uznać za 

prawdziwe w uczelniach medycznych to już w uczelniach ekonomicznych czy uniwersytetach 

itd. sytuacja może być bardziej skomplikowana. Obecnie jeden z moich studentów z II poziomu 

studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na analityce gospodarczej po angielsku przeszedł z 

sukcesem rekrutacje do firmy informatycznej.   

W opisach zależności hipotez znajdują się liczne błędy w opisie znaku np. H 3.2 

wskaźnik względnego bezrobocia absolwentów względem bezrobocia w powiecie ze znakiem 

negatywnym, w nawiasie podano znak plus (+), str. 8, podobnie H 3.3. 

 

II. Ocena zastosowanych metod badawczych oraz źródeł danych 

Badaniom poddano uczelnie wyższe objęte ankietą ewaluacyjną jednostki oraz Systemem 

Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) i badaniami monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów szkół wyższych (ELA). W sumie udało się zebrać dane dla 135 uczelni. Jak już 

było wspomniane wcześniej jestem pod dużym wrażeniem zebranych przez Doktoranta danych a 

mianowicie pochodzą one z POL-onu, ELA, Banku Danych Lokalnych, OPI, ankiety jednostek 

złożonych na potrzeby ewaluacji za lata 2013-2016. 

Doktorant wykazał się świetna znajomością metod statystycznych i ekonometrycznych, 

które stosuje w swoich badaniach empirycznych szczególnie mam tu na myśli modelowanie 

równań strukturalnych z zastosowaniem konfirmacji analizy czynnikowej. W modelowaniu 

wykazano skorelowanie dwóch zmienne nieobserwowalnych, w których występuje 

współdzielona zmienna obserwowalna. Należy podkreślić, że są to modele niestandardowe ze 

skomplikowanymi wskaźnikami. 

Szczegółowa analiza części empirycznej pracy znajduje się w kolejnej części recenzji. 

Dziwi trochę, że w przeprowadzonym badaniu brak jest analizy wrażliwości wyników (ang. 

robustness check). Szczególnie w takiej analizie gdzie wyniki zależą od przyjętych założeń i/lub 

zmiennych opisujących zmienne latentne analiza wrażliwości jest niezbędna żeby móc 

wyciągnąć daleko idące wnioski. 
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W rozdziale 5 Doktorant przedstawia wyniki przeprowadzanych 114-tu wywiadów 

pogłębionych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Doktorant wykorzystał cały wachlarz metod 

badawczych (w tym modelowanie równań strukturalnych i przeprowadzenie wywiadów 

pogłębionych). Wszystkie z nich zostały zastosowane poprawnie, wyniki zostały przedstawione 

w sposób przejrzysty, zilustrowane tabelami i wykresami. Autor wykorzystał bardzo dużą ilość 

informacji pochodzących z różnych źródeł. 

 

III. Ocena układu i treści pracy 

 Recenzowana rozprawa to opracowanie liczące 268 stron. Praca składa się z 

wprowadzenia, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz aneksu. 

Bibliografia jest bardzo rozbudowana, liczy 456 pozycji w tym 393 są to artykuły i monografie, 

a pozostałe to akty prawne i źródła internetowe. Mam w tym kontekście pytanie do 

Doktoranta, w jaki sposób był dokonany przegląd literatury i czy był dokonany w sposób 

systematyczny, przeszukiwanie baz danych np. po słowach kluczach itd.  

Układ pracy jest logiczny i spójny. Pierwszy rozdział o charakterze teoretycznym to 

przegląd literatury przedmiotu. Doktorant na podstawie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej 

przedstawia rolę kształcenia w kształtowaniu kapitału ludzkiego. W rozdziale drugim Doktorant 

prezentuje poszczególne poziomy edukacji poczynając przez system kształcenia przedszkolnego, 

przez szkołę podstawową, średnią aż w końcu system szkolnictwa wyższego. W podrozdziale 

2.2 Sposoby pomiaru, jakości edukacji 4 strony poświęca edukacji przedszkolnej, która nie jest 

analizowana w części empirycznej. Nie wydaje mi się, że potrzebne było poświęceniu aż tyle 

miejsca kształceniu na innych poziomach niż szkoły wyższe, przecież potem tych pozostałych 

systemów Doktorant nie bada w swoich analizach empirycznych.  

Doktorant wyjaśnia na str. 71. Pojęcia efektywności i skuteczności (ang. effectiveness i 

efficiency
2
). Wydaje mi się, że Doktorant pomylił oba terminy. Effectivness to inaczej 

skuteczność sprawdzenie czy cele działalności uczelni wyższych są osiągane w tym także 

                                                           
2
 Pojęcia efektywności i skuteczności (odpowiednio ang. effectiveness i efficiency), choć powiązane, wiążą się z 

odmiennym podejściem, w którym skuteczność może być rozumiana jako relacja nakładów do rezultatów dla 

jednostki (sprawność jednostki), a efektywność – jako przełożenie efektów działań uczelni na skalę 

makroekonomiczną w postaci wzrostu zatrudnienia, produktywności i PKB per capita (St. Aubyn i in., 2009) str 71 
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przełożenie na rynek pracy i/lub wzrost gospodarczy, natomiast efficiency to efektywność 

(techniczna) przełożenie nakładów na wyniki (zob. cały numer Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

poświęcony tematyce efektywności, w szczególności Wolszczak-Derlacz (2018a), Wolszczak-

Derlacz (2018b), Jones (2018), Pietrzak i Baran (2018)). W Raporcie Wolszczak-Derlacz (2019) 

dokładnie omawiam te dwa pojęcia
3
. W kolejnych częściach dysertacji Doktorant używa terminu 

sprawność, a w moim odczuciu powinniśmy tutaj mówić o skuteczności. 

                                                           
3
 „W literaturze przedmiotu mamy do czynienia, z jednej strony, z efektywnością szkół wyższych 

rozumianą jako produkcja usług (dydaktycznych, badawczych) przy zachowaniu racjonalnych kosztów 

(zwana efektywnością kosztową, Coelli, Rao, O’Donnell i Battese 2005), gdzie szkoła wyższa jest 

rozpatrywana jako przedsiębiorstwo, które ma działać efektywnie – bez marnotrawstwa zasobów. W tym 

kontekście efektywność szkół wyższych jest rozumiana przez pryzmat wydajności, sprawności działania 

instytucji kształcących, a efektywność to relacja wyników ich działalności do nakładów. Z drugiej strony 

efektywność sektora edukacji (w tym szkolnictwa wyższego) jest rozpatrywana przez przełożenie 

efektów edukacji na poziom życia jednostek i całych gospodarek. W tym kontekście rozpatrywane są 

takie pojęcia jak: premia płacowa z wykształcenia wyższego (np. Card 1999, Card i Lemieux 2001), 

efekty zewnętrzne edukacji (Venniker 2000), edukacja jako czynnik i wynik rozwoju gospodarczego (np. 

Herbst 2012). 

W języku angielskim to rozróżnienie odnosi się do dwóch terminów: „efficiency” i 

„effectiveness”. Johnes, Portela i Thanassoulis (2017) podają, że efektywność to robienie rzeczy w 

odpowiedni sposób („doing things right”), a skuteczność to robienie właściwych rzeczy („doing the right 

things”). Piszą też, że: „[w] odniesieniu do edukacji efektywne wykorzystanie zasobów (czy to 

finansowych, czy wrodzonych zdolności uczniów) występuje wtedy, gdy obserwowane efekty kształcenia 

(takie jak wyniki testów lub wartość dodana edukacji) są wytwarzaneprzy użyciu najniższych poziomów 

zasobów; skuteczne wykorzystanie zasobów 

zapewnia osiągnięcie rezultatów kształcenia pożądanych przez społeczeństwo”(Johnes, Portela i 

Thanassoulis 2017: 331–332). Jest to zgodne z podejściem Aubyn i in. (2009), którzy rozumieją 

efficiency jako sprawność działania jednostki w kontekście relacji nakładów do rezultatów ,a effectiveness 

jako skuteczność działania jednostek w przełożeniu na poziom całej gospodarki, gdzie efekty końcowe ze 

skutecznie działających uczelni powinny przyczyniać się w skali makroekonomicznej do wzrostu 

produktywności pracy, wzrostu zatrudnienia i w konsekwencji wzrostu PKB per capita (Aubyn i in. 2009: 

55). 

Jak zauważają De Witte i Lopez-Torres (2017) w konsekwencji tych dwóch podejść do 

rozumienia efektywności/skuteczności działania sektora szkolnictwa wyższego rozwinęły się niezależnie 

od siebie dwa nurt badań nad efektywnością edukacji. Jeden związany z badaniami efektywności 

(kosztowej) instytucji edukacyjnych (relacji wyników do nakładów), a drugi kojarzony z oceną skutków 

edukacji na jednostki i gospodarki. Te dwa nurty stosują odmienne metody badawcze, np. badanie 

efektywności kosztowej/technicznej instytucji edukacji w oparciu o estymację funkcji kosztów czy 

metody nieparametryczne, podczas gdy ocena skuteczności działalności szkół wykorzystuje m.in. 

podejście eksperymentalne, ocenę efektywności programów nauczania, np. porównanie ocen uczniów 

biorących udział w danym kursie/programie do ocen tych, którzy nie byli jego uczestnikami czy też ocenę 

wartości dodanej z edukacji itd. De Witte i Lopez-Torres (2017) podkreślają, że oba te nurty w badaniach 

nad edukacją mają ze sobą dużo wspólnego, badają bowiem, czy instytucje edukacyjne spełniają jak 

najlepszy sposób swoje cele.” (Wolszczak-Derlacz, 2019 str. 7-8): 

https://cpp.web.amu.edu.pl/konferencja2019/wp-content/uploads/2019/03/JWD_ca%C5%82y_popr.pdf  

https://cpp.web.amu.edu.pl/konferencja2019/wp-content/uploads/2019/03/JWD_ca%C5%82y_popr.pdf
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W rozdziale trzecim Autor przedstawia szczegółowo metodykę badań w szczególności 

opisuje etapy modelowania równań strukturalnych oraz w dalszej części opisuje już użyte dane 

oraz sposób ich łączenia. W tym kontekście mam następujące pytania. Wedle mojej wiedzy w 

ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych nie ma informacji o osobach, które wyjechały za granicę, (jeżeli nie są 

zarejestrowane, jako bezrobotni), w jaki sposób Doktorant poradził sobie z tym 

problemem? Brak danych o emigrantach może stanowić o znacznym obciążeniu wyników. Czy 

przy łączeniu różnych danych myślał o użyciu propensity score matching?  

W rozdziale czwartym przeprowadzone są własne analizy empiryczne. Kilka zmiennych 

są to zmienne relatywne w przeliczeniu na liczbę etatów pracowników badawczych, chciałabym 

podpowiedzieć Doktorantowi, że teraz dzięki bazie RADON może już mieć informacje na temat 

pracowników, którzy podpisali oświadczenia przynależności do danej dyscypliny. Dodatkowo 

nie wiem czy przeliczenia nie powinny być robione nie na etat ale na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy (ang. full time equivalent). Nie do końca podzielam opinię Doktoranta że stosunek liczby 

dydaktyków z tytułami profesorskimi lub stopniem doktora habilitowanego do ogólnej liczby 

dydaktyków na poziomie dziedziny w danym wydziale może być miarą „swojego rodzaju 

profesjonalizmu sfery dydaktycznej” str. 140 i 141. Osobiście znam świetnych dydaktyków bez 

stopni i tytułów naukowych, a z drugiej strony świetnych naukowców, którzy są bardzo 

przeciętnymi dydaktykami. Połączenie umiejętności dydaktycznych z badawczymi nie może być 

warunkiem absolutnym wyznaczającym, jakość, a wręcz powinno to być zakładane z bardzo 

dużą ostrożnością. W żadnej z miar nie ma odniesienia do administracji np. udział administracji 

w sumie osób zatrudnionych, administracja (jej jakość) wpływa niewątpliwe na jakość dydaktyki 

i prowadzenia badań naukowych (zobacz np. Daraio i in. (2022). Administracja nazywana już 

teraz w literaturze kadrą profesjonalną niewątpliwie warunkuje sprawność funkcjonowania 

uczelni. Z drugiej strony Kwiek (2018) pisze w swojej książce, że mimo wzrostu udziału 

pracowników administracyjnych, obciążenia nauczycieli akademickich wcale nie ulegają 

zmniejszeniu. Potwierdza to dużą rolę pracowników administracji. 

Niektóre z wniosków budzą pewne zdziwienie i są wręcz kontr intuicyjne. Przykładowo 

na str. 149 Doktorant pisze: „Jednocześnie kierunki, na których udział studentów w stosunku do 

liczby etatów dydaktycznych jest większy, korzystniej oddziałują na sytuację absolwentów na 

rynku pracy. Taki wynik pozwala odrzucić przesłankę, jakoby małe grupy dydaktyczne 
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przekładały się na późniejszy sukces zawodowy (…)” Rozumiem, że taki wniosek jest 

konsekwencją otrzymanych wyników modelu ale na tym etapie Doktorant powinien być bardziej 

krytyczny do uzyskanych wyników: mogą one być spowodowane np. jakimiś błędnymi 

założeniami itd. Oczekiwałabym żeby Doktorant skomentował ten wniosek.  

Mój największy zarzut odnośnie tej części pracy to błędne przyjęcie, że dana hipoteza 

jest odrzucona/potwierdzona. Z punktu widzenia statystycznego przy weryfikacji hipotez 

powinno się wnioskować: „brak przesłanego do odrzucenia hipotezy”, a nie, że hipoteza została 

potwierdzona. To, że nie ma przesłanek do odrzucenia hipotezy nie jest jednoznaczne z 

potwierdzeniem danej hipotezy. Odsyłam tutaj do artykułu Szredera (2010) gdzie autor wyjaśnia 

wszelkie niuanse związane z weryfikacją i falsyfikacją hipotez badawczych. W Części 4.2 

Doktorant przeprowadził bardzo ciekawą analizę na poziomie typów uczelni. Znów niektóre 

wnioski są zaskakujące np. dla uniwersytetów brak jest przesłanek do odrzucenia H1 mówiącej o 

korelacji między sprawnością instytucjonalną kształcenia na poziome wyższym a sytuacja na 

rynku pracy. Natomiast dla politechnik ta hipoteza została odrzucona. Wydawałoby się bardziej 

logiczne, że to właśnie politechnik są bardziej związane z rynkiem pracy szczególnie, że w 

kolejnej części H1 nie ma podstaw do obrzucenia H1 dla obszaru nauk technicznych. 

W rozdziale 5 Doktorant przedstawił sugestie i rekomendacje dotyczące możliwości 

poprawy sprawności instytucjonalnej systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. W 

części oparł się na wynikach wywiadów pogłębionych. Przeprowadził 114 wywiadów 

pogłębionych wśród 30 studentów, 20 przedstawicieli kadry dydaktycznej, 15 naukowej, 29 

administracji i 10 kadry zarządczej. Rozumiem, że są to przedstawiciele jednej uczelni wyższej. 

Na ich podstawie Doktorant wyciąga ciekawe wnioski. Ich uogólnienie byłoby możliwe gdyby 

wywiady były przeprowadzone na większej grupie respondentów pochodzących z różnych 

uczelni. W części 5.5 Autor przedstawił wyniki raportów NIK. 

Dysertację kończy Zakończenie, w którym w sposób syntetyczny Doktorant 

podsumowuje przedstawione wyniki badań.  

Formalna strona pracy nie budzi żadnych zastrzeżeń. Praca napisana jest dość starannie, 

ilustracje graficznie dobrane i wykonane są w sposób niebudzący zastrzeżeń. 

 

IV. Konkluzja 
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 Podsumowując, stwierdzam, ze praca doktorska mgr. Macieja Gawrysiaka pt.: Sprawność 

instytucjonalna uczelni wyższych w kształtowaniu pozycji absolwentów na rynku pracy” spełnia 

wymogi stawiane pracom doktorskim wynikającym odpowiednich przepisów prawnych. 

W szczególności Autor dowiódł, że posiada niezbędną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie 

ekonomia. Doktorant wykazał, że potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe, które 

stanowią oryginalne rozwiązania problemu naukowego. Doktorant w badaniach zastosował 

różnorodny wachlarz metod badawczych, posiada umiejętności związane z projektowaniem 

badań naukowych, ich przeprowadzeniem oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników. 

Przeprowadzone przez Doktoranta badania wypełniają lukę badawczą w zakresie oceny 

sprawności instytucjonalnej szkół wyższych w Polsce w kształtowaniu pozycji absolwentów na 

rynku pracy. Przeprowadzone badania cechują się walorem poznawczym, ale także utylitarnym, 

gdyż wyniki mogą służyć do implementacji zmian przez zarządzających jednostkami i/oraz 

przyczyniać się do wniosków w zakresie zmian samej legislacji. 

W celu dodarcia do szerszego grona odbiorców rekomendowałabym Autorami 

przygotowanie artykułów naukowych na podstawie rezultatów uzyskanych w dysertacji Jeden z 

artykułów mógłby dotyczyć analizy równań strukturalnych, natomiast drugi wywiadów 

pogłębionych. Mama nadzieję, że moje uwagi krytyczne mogłyby się przyczynić do poprawy 

wartości naukowej przeprowadzonych badań.  

 

 

 

 

Joanna Wolszczak-Derlacz 
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