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Warszawa 8.04.2022 r. 

Dr hab. Mikołaj Herbst, prof. UW 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Macieja Gawrysiaka w ramach postępowania w 

sprawie nadania stopnia naukowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   

 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska „Sprawność instytucjonalna 

uczelni wyższych w kształtowaniu pozycji absolwentów na rysnku pracy” autorstwa mgr 

Macieja Gawrysiaka.  

Praca ta jest ciekawą próbą pomiaru zależności między potencjałem uczelni wyższej a 

sytuacją jej absolwentów na rynku pracy. Autor umiejętnie łączy perspektywę teoretyczną i 

empiryczną, korzystając przy tym z dość zaawansowanych narzędzi analizy statystycznej.   

Efekt jego pracy jest oryginalny i wart dyskusji, jednak nie jest pozbawiony wad i 

niedociągnięć, które postaram się omówić w niniejszej recenzji.  

Monografia „Sprawność instytucjonalna uczelni wyższych w kształtowaniu pozycji 

absolwentów na rynku pracy” liczy (wraz z załącznikami) 267 stron i składa się z wprowadzenia 

oraz pięciu rozdziałów.   

Wprowadzenie posłużyło autorowi do syntetycznego przedstawienia celów pracy, jej 

zakresu, metod badawczych i źródeł danych. Jest napisane bardzo przejrzyście, strarannie 

ustruktyryzowane i zawiera wszystkie niezbędne informacje.  Za niedociągnięcie uważam 

jedynie sformułowanie przez autora ponad 20 hipotez badawczych, a których większość 

stanowi w istocie robocze założenia dotyczące przeprowadzanych analiz. Moim zdaniem 

należałoby staranniej oddzielić hipotezy od decyzji związanych z operacjonalizacją badań i 

poprzestać na dwóch-trzech faktycznych pytaniach, które autor sobie stawia.  

Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny i są poświęcone odpowiednio: 

problematyce edukacji w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej oraz omówieniu 

mechanizmów działania najważniejszych instytucji w ramach systemu kształcenia.  
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 Rozdziały pierwszy, „Sytem kształcenia w paradygmacie Nowej Ekonomii 

Instytucjonalnej”, jest napisany w sposób kompetentny i stanowi uporządkowany przegląd 

wiedzy – zarówno globalnej, jako odnoszącej się do polskiej rzeczywistości. Oczywiście, można 

zarzucić autorowi pewne niedociągnięcia. Dokonany przegląd (zwłaszcza w części wstępnej, 

poświęconej klasycznym tekstom o kapitale ludzkim) opiera się w zbyt dużym stopniu na 

źródłach wtórnych, a zbyt rzadko powołuje się na oryginalne artykuły bądź monografie. Nieco 

rażący jest także brak odniesienia do klasycznych prac R. Solowa, R. Lucasa, E.Phelpsa, czy R. 

Nelsona.  Mimo tych uchybień część teoretyczną monografii mgr Gawrysiaka uważam za 

wartościową i ciekawą.  

Rozdział drugi dotyczy działania instytucji edukacyjnych, a w szczególności oceny 

funkcjonowania tych instytucji w Polsce. Muszę przyznać, że nie zgadam się z określeniem 

przez autora (str. 51) edukacji jako dobra publicznego. Moim zdaniem rywalizacyjny charakter 

edukacji i dostępność edukacji o różnej jakości dla różnych grup społecznych powoduje, że nie 

jest spełniona definicja dobra publicznego w ujęciu ekonomicznym. Zbyt łatwo ulegamy 

pokusie nazwania dobrem publicznym tego, co jest w znacznej mierze świadczone przez 

publiczną administrację. Jest to jednak kwestia drugorzędna i autor ma prawo mieć w tej 

kwestii odmienną opinię.  

W dalszej części rodziału autor omawia najważniejsze elementy polskiego systemu 

edukacji. Jest to dobrze napisany, rzetelny zbiór informacji, choć i tu przydarzyły się autorowi 

pewne nieścisłości. Na przykład na stronie 57 mgr Gawrysiak pisze, że obowiązek szkolny 

obejmował 6-latków tylko przez trzy miesiące w 2015 r. i dotyczył tylko starszej połowy 

rocznika. W rzeczywistości w 2015 r. obowiązek ten dotyczył już wszystkich 6-latków, zaś 

reguła połowy rocznika obowiązywała o rok wcześniej. W swoich rozważaniach w rozdziale 

2.1. autor pomija także zupełnie poziom przedszkolny, który formalnie także stanowi element 

systemu oświaty, a nawet (w przypadku 6-latków) ma charakter obowiązkowy. Jest to o tyle 

niezrozumiałe, że już w rozdziale 2.2 (mierzenie jakości), przedszkolom poświęcono bardzo 

dużo miejsca.  

Fragment pracy poświęcony mierzeniu jakości edukacji uważam za bardzo ciekawy, choć nieco 

chaotyczny. Autor przytacza różne inicjatywy dotyczące pomiaru jakości szkolnej i 

przedszkolnej, ale wiedza ta nie jest, moim zdaniem, wystarczająco usystematyzowana. 

Przykłady pomiaru osiągnięć uczniów mieszają się tu z pomiarem dostępności edukacji, 
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wpływu zasobów na osiągnięcia i problematyką wartości dodanej szkoły i nauczyciela. Biorąc 

pod uwagę istnienie ogromnej światowej literatury dotyczącej mierzenia jakości edukacyjnej, 

ta część pracy wydaje się mało przekonująca.  

W całym rozdziale drugim występuje wiele odniesień do badań własnych autora, co należy 

uznać za świadectwo jego znaczącego dorobku i przyjąć z uznaniem. Niektóre z przytaczanych 

analiz budzą jednak zastrzeżenia metodologiczne. Na przykład badanie efektywności 

kształcenia zawodowego na poziomie powiatów (Polcyn i Gawrysiak 2018) przeprowadzone 

metodą regresji liniowej oraz logistycznej budzi moje wątpliwości z powodu możliwej 

endogeniczności użytych zmiennych wyjaśniających. Tego typu analizy prowadziłbym jednak 

w ujęciu dynamicznym, na danych o charakterze panelowym, co pozawalałoby uwzględnić np. 

efekty stałe powiatów, a także przesunięcie relacji przyczynowo-skutkowej w czasie.  

Trzeci rodział rozprawy jest poświęcony metodyce badań. Stanowi on wprowadzenie do 

dalszego ciągu pracy, który ma charakter empiryczny. Jednak miejscami omówienie metod 

badawczych wykracza daleko poza techniki faktycznie wykorzystane przez autora, przez co 

można odnieść wrażenie że mamy do czynienia z fragmentem podręcznika metod ilościowych. 

Bespośrednio do badania przeprowadzonego przez autora odnosi się właściwie tylko część 

rodziału poświęcona łączeniu zbiorów danych. Natomiast inne informacje metodologiczne, 

choćby dotyczące kontrukcji użytych przez autora modeli, znalazły się dopiero na początku 

rodziału czwartego, którego tytuł sugeruje z kolei, że zawiera on raczej wyniki badania. Wydaje 

mi się, że z punktu widzenia przejrzystości wywodu lepszym pomysłem byłoby ograniczenie 

objętości omówienia różnych wariantów metody SEM w rodziale trzecim i przeniesienie do 

niego wstępu metodologicznego z rodziału 4, który faktycznie koncentrowałby się wtedy na 

omówieniu wyników badania.  

Nie zmienia to faktu, że rozdział trzeci jest rzetelnie napisany i zawiera wartościowy 

przegląd metod związanych z SEM, które to podejście autor stosuje w swoich badaniach.   

Rozdział 4 zawiera wyniki badań. Na początek autor przedstawia efekty modelowania 

dwóch zmiennych latetnych: sytuacji absolwenta na rynku pracy, oraz potencjału uczelni. 

Trochę szkoda, że w obu przypadkach omówienie wyników koncentruje się w dużej mierze na 

statystykach dotyczących dopasowania modelu, natomiast w zbyt małym stopniu uwzględnia 

kwestię kierunku zależności między zmiennymi obserwowanymi a zmienną latentną. Moim 
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zdaniem te wyniki wymagają komentarza. Negatywna korelacja między sytuacją absolwenta 

na wynku pracy a wynagrodzeniem, czy też między oceną parametryczną naukowców a 

potencjałem uczelni każe sobie zadać pytanie  co właściwie wyrażają zmienne latentne. 

Wydaje się, że ma to kolosalne znaczenie dla dalszej interpretacji wyników. Dopiero na stronie 

149 pojawia się uwaga (moim zdaniem kluczowa) o odwróconych znakach korelacji. Jeśli 

przyjmiemy, że zmienne latentne wyrażają odpowiednio: trudności doświadczane przez 

absolwenta na rynku pracy (im wyższa wartość, tym gorsza sytuacja) oraz słabość potencjału 

uczelni (im wyższa, tym gorzej), to otrzymane ładunki czynnikowe dają się łatwiej 

zinterpretować. Jednak w obecnej formie opis wyników modelowania wydaje się mało 

precyzyjny i trudny w odbiorze.  

Nawiasem mówiąc, jeśli właściwa interpretacja ładunków czynnikowych w obu modelach 

definujących zmienne latentne powinna zakładać „odwrócone” znaki, to korelacja między tymi 

zmiennymi latentnymi nadal ma „prawidłowy” znak. To oznaczałoby że w pierwszym wierszu 

tabeli 4.2 powinniśmy mieć znak, pozytywny, a nie negatywny. Mam nadzieję zapoznać się z 

komentarzem Autora w tej sprawie w czasie publicznej obrony pracy.  

W kolejnych podrozdziałach Autor przeprowadza analizę w podziale na typu uczelni oraz 

grupy dyscyplin naukowych. Ogółem, badanie dostarcza zatem bardzo dużo szczegółowych 

informacji na temat powiązań miedzy potencjałem naukowo-dydaktycznym uczelni, a 

systuacją absolwenta na rynku pracy.  

Rozdział piąty jest zatytułowany „Możliwości poprawy sprawności instytucjonalnej 

systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce – sugestie i rekomendacje”. Można by 

zatem sądzić, że będzie zawierał wnioski z badań opisanych poprzednim rozdziale. Dość 

nieoczekiwanie jednak rozdział piąty zaczyna się od kolejnego, rozbudowanego wprowadzenia 

teoretycznego do zagadnienień kosztów transakcyjnych i szerzej – transakcji w kontekście 

kształcenia. Co więcej, w dalszej części rodzaju pojawia się nowe narzędzie badawcze – 

pogłębione wywiady. Dlaczego nie ma o nich mowy w rozdziale 3, który ma charakter 

metodologiczny? Można domniemywać, że rozprawa jest niejako „sklejona” z odrębnych prac, 

z których każda miała własną strukturę. Choć korzystanie z własnych, wcześniejszych osiągnięć 

jest przy pisaniu pracy doktorskiej zrozumiałe i pożądane, rozprawa powinna jednak stanowić 

spójne dzieło, w którym podstawa teoretyczna, metodologiczna, oraz wyniki empiryczne 
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występują w określonej sekwencji. Niestety, obecna kompozycja rozprawy mgr Gawrysiaka 

jest dość daleka od tego wzorca. 

Zakończenie pracy mgr Gawrysiaka stanowi dość zgrabne podsumowanie otrzymanych 

wyników i odniesienie ich do wcześniej postawionych hipotez badawczych. Moje zastrzeżenie 

dotyczy przyde wszystkim wniosku o negatywnej korelacji między dwoma zmiennymi 

latentnymi. Jak pisałem wcześniej, moim zdaniem uzyskane przez Autora wyniki umozliwiają 

odmienną interpretację. Jednak ponieważ nie jestem specjalistą w kwestii metody SEM Z 

przyjemnością jednak wysłucham wyjaśnień Autora w trakcie publicznej obrony pracy. 

Albowiem, konkludując, uważam że rozprawa doktorska mgr Gawrysiaka zasługuje na 

dopuszczenie do obrony. W szczególności, spełnia ona warunki określone w art. 13 ust. 1 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Stanowi bowiem oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego, oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej, a także potwierdza jego umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Niezależnie od moich wątpliwości i uchybień wykazanych w niniejszej recenzji, praca ta jest 

ambitnym dziełem naukowym, w którym Autor wykazuje się rozległą wiedzą teoretyczną i 

metodologiczną. Za pewnością także uzyskane przez niego wyniki empiryczne zasługują na 

uwagę i szerszą dyskusję.     

Wnioskuję zatem o dopuszenie mgr Macieja Gawrysiaka do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  
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