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Wstęp 

Obecnie gospodarka oparta jest w dużej mierze na wysokiej jakości pracownikach, ich 

wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Wiedza jednak szybko się starzeje, pożądane 

umiejętności się zmieniają, a kompetencje trzeba nieustannie poszerzać. Powszechna 

edukacja dorosłych staje się więc dziś podstawowym wymogiem rynkowym. Skoro 

dzisiejszy biznes potrzebuje dobrze wykształconych, zgodnie z aktualną wiedzą i trendami 

pracowników, gdzieś muszą oni zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, których 

oczekują pracodawcy. To wyzwanie, które stoi przed edukacją w każdym obszarze, dotyczy 

również komunikacji marketingowej.  

Jednym z filarów tej edukacji dalej są studia podyplomowe odbywające się na polskich 

uczelniach. Filar ten jednak wymaga stałej renowacji, gdyż rynek pędzi cały czas do przodu i 

wymaga pracowników z aktualną wiedzą, pożądanymi umiejętnościami i kompetencjami. 

Trzeba przy tym pamiętać, że biznes poradzi sobie bez absolwentów studiów 

podyplomowych, gdyż  rynek edukacyjny nie znosi próżni i znajdą się inne formy 

efektywnego nauczania. Natomiast na pewno studia podyplomowe nie poradzą sobie bez 

napływu studentów, którzy wiedzy i umiejętności poszukują i niekoniecznie muszą ją 

znaleźć na studiach.   

Raport prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy rozwiązań w obszarze edukacji na 

poziomie szkolnictwa wyższego w odniesieniu do sektora komunikacji marketingowej w 

zakresie rekomendacji zmian w obszarze tzw. studiów dla praktyków. Zawiera zarówno 

analizę obecnej sytuacji w tym, cele, funkcje, charakter studiów dla praktyków, dostępną na 

rynku ofertę w tym zakresie oraz szanse i zagrożenia, jakie pojawiają się w tym obszarze. 

Przedstawia również analizę zainteresowań, motywacji i czynników wyboru potencjalnych 

studentów, którzy kontynuują edukację na tym poziomie.  

Wyjściowa analiza jest bazą dla rekomendacji, które zostały przedstawione w rozdziale 

trzecim. Uwzględniają one nie tylko interes studentów, którzy chcą podjąć dalszą naukę, ale 

również oczekiwania innych interesariuszy w tym zakresie, jak choćby uczelni czy biznesu. 

Rekomendacje to punkt wyjściowy dla dalszej dyskusji i w razie ich przyjęcia do dalszego 

procedowania, wymagają skonkretyzowanych zapisów w oficjalnych dokumentach. 
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Główne wnioski 

 

1. Dzisiejsza gospodarka opiera się głównie na wysoko wykwalifikowanych 

pracownikach, ich wiedzy, umiejętnościach i zdolnościach. Wiedza szybko się 

starzeje, pożądane umiejętności się zmieniają, a kompetencje trzeba nieustannie 

poszerzać. Dlatego tak istotne jest edukacja dorosłych, której jednym z kluczowych 

filarów są studia podyplomowe.  

2. Studia nie tylko dają wiedzę, ale nastawiają się w dużej mierze na rozwój 

umiejętności. Kompetencje, które w danym momencie są pożądane na rynku pracy, 

szybko się zmieniają i biznes ma kłopoty ze znalezieniem osób, które posiadają 

właściwe kompetencje. Coraz częściej chodzi o to, nie co pracownik wie, ale czego 

jest w stanie szybko się nauczyć i do czego błyskawicznie zaadoptować.   

3. W grupie słuchaczy studiów podyplomowych zdecydowaną większość stanowią 

kobiety. Prognozy demograficzne są jednak niekorzystne i pokazują spadek 

potencjalnej liczby studentów. Naturalnym rezerwuarem potencjalnych studentów 

stają się starsi pracownicy powyżej 45 roku życia, których trzeba zachęcić do 

powrotu na uczelnie. Dziś tych systemowych zachęt na rynku nie widać. 

4. Najistotniejsze czynniki determinujące wybór studiów przez studentów uznano: 

chęć zdobycia wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie, prestiż uczelni, potrzebę 

uzyskania uprawnień w danej dziedzinie, chęć zdobycia umiejętności w wybranej 

przez siebie dziedzinie oraz warunki cenowe. Brak merytorycznego zewnętrznego 

audytu powoduje jednak dużą przypadkowość w wyborze studiów. 

5. Dziś chętni do nauki studenci są pozostawieni sami sobie i nie mają rzetelnej, 

ogólnodostępnej wiedzy, które kierunki spełnią ich oczekiwania i jakie wymierne 

korzyści przyniesie im studiowanie.  

6. Student stojąc przed takim wyborem spośród kilkuset ofert studiów 

podyplomowych i setek przedmiotów i umiejętności, które one oferują, z jednej 

strony ma nadmiar informacji, ale z drugiej strony nie wie jak w tym się poruszać, a 

czasem widzi, że poszczególne elementy do siebie nie pasują. 
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7. Problemem, który ma student jest też niemal niekończąca się lista przedmiotów, 

które są oferowane pod szyldem marketingu i nauk pokrewnych. W dodatku 

niejednokrotnie mają one niewiele wspólnego z ofertą. Marketing wydaje się też 

nierzadko pewnym wytrychem, słowem-kluczem mającym uatrakcyjnić ofertę 

edukacyjną, choć nie zawsze ma to uzasadnienie merytoryczne i wprowadza w błąd 

studentów.  

8. Jest wiele przykładów zawierających brak spójności pomiędzy nazwą studiów, 

programem, umiejętnościami i wiedzą. Wydaje się, że poza samymi 

zainteresowanymi, czyli uczelnią, nikt z zewnątrz tego nie ocenia, nie kontroluje, 

więc student stoi przed wyborem haseł, nazw, za którymi kryją się zupełnie inne 

umiejętności czy wiedza.   

9. Nie ma żadnego rankingu ani certyfikacji studiów podyplomowych w 

przedmiotowym zakresie, żadnej kompleksowej, wiarygodnej bazy danych, która 

prostym językiem doradzałaby studentom wybór poszczególnych kierunków w 

połączeniu z przyszłą, planowaną ścieżką kariery zawodowej.  

10. Studia podyplomowe w obszarze komunikacji marketingowej i nauk pokrewnych nie 

mają swojej marki, jaką mają choćby kursy MBA. Brakuje jej dla całej kategorii 

studiów, które będą rankingowane, certyfikowane i publicznie oceniane przez 

studentów. Wówczas same mają stać się marką zarówno dla studentów, innych 

uczelni, biznesu, doradców zawodowych i innych interesariuszy na tym rynku. 
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1. Metodologia badań wykorzystanych w analizie 

1.1 Cele badania 

 

Cele badania obejmowały: 

❖ analizę roli, zadań, funkcji, charakteru studiów dla praktyków w odniesieniu do 

sektora komunikacji marketingowej poszerzonego o dyscypliny pokrewne; 

❖ przegląd oferty rynkowej studiów dla praktyków w przedmiotowym obszarze, wraz z 

analizą wybranych kierunków; 

❖ analiza oczekiwań i motywów pogłębiania wiedzy przez studentów; 

❖ zdefiniowanie wybranych dla tematyki raportu zagrożeń i szans w obronie studiów 

dla praktyków; 

❖ przygotowanie rekomendacji zmian dla studiów podyplomowych w odniesieniu do 

sektora komunikacji marketingowej poszerzonego o dyscypliny pokrewne. 

 

1.2 Opis wykorzystanych metod  

 

W publikacji znalazły się wyniki własne badania w tym ankiety studentów studiów 

podyplomowych „Komunikacji korporacyjnej” na Uniwersytecie Warszawskim. Są to 

zarówno ankiety wstępne dla każdego z roczników, jak i podsumowujące cykl nauczania w 

każdym roczniku, realizowane w latach 2019-2022.  

Jako pomysłodawca i kierownik tych studiów, autor raportu na potrzeby doskonalenia 

prowadzonych studiów przeprowadził w ciągu trzech lat dwukrotnie powtarzanych 14 IDI 

nieustrukturyzowanych z wykładowcami studiów oraz ponad 50 IDI nieustrukturyzowanych 

ze studentami własnych studiów podyplomowych. IDI z żadną grupą nie miał wspólnego, 

sztywnego scenariusza, ale we wszystkich przypadkach dotyczył tych samych obszarów: 

doświadczenia zawodowego, wiedzy wstępnej, oczekiwań studentów, ich ewaluacji 

poszczególnych wykładowców oraz studiów, zwłaszcza ich przydatności pod kątem pracy 

zawodowej.  
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Badania własne zostały zestawione z szeregiem innych dostępnych badań ankietowych m.in. 

„Ogólnopolskiego badania słuchaczy studiów podyplomowych”. Oprócz powyższych 

dokonana została analiza rynku dostępnych studiów podyplomowych związanych z 

marketingiem oraz pokrewnymi dyscyplinami szeroko pojętej komunikacji w biznesie.  Całość 

została uzupełniona analiz innych źródeł zastanych (desk research), w tym raportów, 

opracowań, ekspertyz i monografii dotyczących ww. obszaru badawczego (zgodnie z 

bibliografią na końcu raportu).   
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2. Analiza studiów dla praktyków w odniesieniu do 

sektora komunikacji marketingowej  

Dzisiejsza gospodarka oparta jest w dużej mierze na wysokiej jakości pracownikach, ich 

wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Wiedza szybko się starzeje, pożądane 

umiejętności się zmieniają, a kompetencje trzeba nieustannie poszerzać. Powszechna 

edukacja dorosłych staje się więc dziś wymogiem rynkowym, a edukacja na poziomie 

wyższym ma szanse wspierać jak nigdy dotychczas bieżące zapotrzebowanie na 

wykształconych i dysponujących aktualną wiedzą pracowników. Ich jakość w dużej mierze 

zależy od stałego samorozwoju i przemyślanej budowy kariery, także tzw. koncepcji 

„lifelong learning” (LLL), czyli dobrze znanej od dawna idei nauki permanentnej, 

podejmowania ustawicznego kształcenia i przystosowywania się do szybkich zmian, która 

dziś określana jest również jako strategia edukacyjna1.  

Wiedza wyniesiona ze studiów wyższych, nawet tych najlepszych, również się starzeje. 

Badanie przeprowadzone przez Attention Marketing Research pokazało, że 60% ludzi, 

którzy dopiero wejdą na rynek pracy do 2025 roku będą wykonywać zawód, który w tym 

momencie nie istnieje, a 47% obecnych zawodów może zostać zautomatyzowanych w 

przeciągu jednej lub dwóch dekad2. Z kolei w raporcie Future of Skills zawierający prognozy 

rynku pracy w 2030 roku czytamy m.in.: 

❖ 10% osób wykonuje zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosło;  

❖ 70 % osób ma zawód, jaki będzie istniał, ale zmieni się sposób jego wykonywania;  

❖ 20% ma pracę mechaniczną, którą w 2030 prawdopodobnie zastąpią roboty3. 

Mając na uwadze tego typu prognozy, stałe uzupełnianie i przygotowywanie nowych 

systemów kształcenia jest nie opcją, ale koniecznością. Programy muszą nie tylko 

odpowiadać na potrzeby i oczekiwania rynku oraz jego pracowników, ale również 

kształtować sposób myślenia oraz organizacji studiów przez uczelnie wyższe.  

 

1 M.Malewski,  Kulturowe konteksty koncepcji lifelong learning, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Tom 19, 
numer 4(76), s. 46 
2 A study finds nearly half of jobs are vulnerable to automation, https://www.economist.com/graphic-
detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly-half-of-jobs-are-vulnerable-to-automation  
3 The future skills, Pearson, www futureskills.pearson.com 

 

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly-half-of-jobs-are-vulnerable-to-automation
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly-half-of-jobs-are-vulnerable-to-automation
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Wiek XXI określany m.in. jako wiek komunikacji, wiek społeczeństwa informacyjnego daje 

jasne wytyczne również dla biznesu, co liczy się najbardziej. To jednoznacznie określa 

kompetencje jakie mają mieć przyszli pracownicy czy to marketingu, czy komunikacji marki, 

public relations, czy innych dyscyplin pokrewnych naukowych. Za dyscyplinami w nauce 

stoją jednak określone struktury w organizacjach i ich pracownicy oraz managerowie, 

których głównym celem staje się komunikacja z interesariuszami pozwalająca im realizować 

inne cele, jak choćby wspierać sprzedaż, budować markę, jej wizerunek lub wspierać 

działania sprzedażowe czy relacyjne. To oznacza jaki duży potencjał jest w nauce 

komunikacji marketingowej i nauk pokrewnych, które należą do tych, które będą rozwijać 

się w kolejnych latach. 

2.1 Studia podyplomowe – koncepcja „lifelong learning”  

Skoro dzisiejszy rynek potrzebuje dobrze wykształconych, zgodnie z aktualną wiedzą i 

trendami pracowników, gdzieś muszą oni zdobywać wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje, których oczekują pracodawcy. Nieliczni mają możliwość znajdować się w 

strukturach organizacyjnych, które same oferują szereg wewnętrznych i zewnętrznych 

szkoleń, mentoring, coaching i inne formy zdobywania wiedzy wewnątrz organizacji. 

Pozostali muszą edukować się we własnym zakresie, korzystając z szerokiej oferty 

edukacyjno-szkoleniowej. Pierwszym składnikiem tej oferty są liczne szkolenia, nie będące 

jednak przedmiotem tego opracowania, a drugie to studia dla praktyków, czyli inaczej 

studia podyplomowe, które w ostatnich latach stały się produktem kształtowanym przez 

rynek popytu i podaży.   

Stanowią one ofertę skierowaną do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą 

podnosić swoje kwalifikacje, rozwijać siebie na różnych płaszczyznach, pozyskiwać wiedze, 

rozwijać swoje umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje. W dużej mierze chcą poprzez to 

zmienić branże, zyskać szanse rozwoju w swojej profesji, nawiązać nowe znajomości, które 

mogą przydać się w życiu zawodowym, uzyskać awans, przez to i wyższe zarobki.  
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Studia wpisują się tym samym w model „lifelong learning”, który opiera się na czterech 

filarach edukacji4:  

❖ uczenie się dla wiedzy (learning to know) – opanowanie narzędzi zdobywania nowej 

wiedzy, a nie nabycie wiedzy ustrukturalizowanej;  

❖ uczenie się pracy i kompetencji (learning to do) – uczenie się różnego rodzajów prac 

potrzebnych obecnie i w przyszłości, a także możliwości zastosowania nowej wiedzy 

do zmieniającego się środowiska pracy; 

❖ uczenie się dla zrozumienia innych (learning to live together, and with other) – 

nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, odkrywanie innych ludzi i ich 

kultur, rozwijanie kompetencji społecznych i indywidualnych;  

❖ uczenie się dla własnego rozwoju (learning to be) – edukacja przyczynia się do 

pełnego rozwoju człowieka: jego umysłu i ciała, inteligencji, wrażliwości, estetyki i 

duchowości. 

Przy czym należy podkreślić, że dziś studia podyplomowe nie tylko dają wiedzę, ale 

nastawiają się w dużej mierze na rozwój umiejętności. Kompetencje, które w danym 

momencie są pożądane na rynku pracy, szybko się zmieniają i biznes ma kłopoty ze 

znalezieniem osób, które posiadają właściwe dla aktualnego rozwoju kompetencje. Coraz 

częściej chodzi o to, nie co pracownik wie, ale czego jest wstanie szybko się nauczyć i do 

czego błyskawicznie zaadoptować.   

2.2 Rola studiów podyplomowych  

W obszarze doskonalenia zawodowego definiuje się kilka podstawowych funkcji studiów 

podyplomowych5:  

❖ kompensacyjną – uzupełnianie wykształcenia; występuje, gdy poziom wiedzy 

posiadanej przez studenta nie jest wystarczający do wykonywania prawidłowo 

zadań zawodowych;  

 

4 J. Lendzion., Studia Podyplomowe jako element koncepcji Lifelong learning., Zeszyty Naukowe Politechniki 
Łódzkiej, nr 1200 Organizacja i zarzadzanie, z. 60 2015, s. 108 

5 J. Lendzion., Studia Podyplomowe jako element koncepcji Lifelong learning., Zeszyty Naukowe Politechniki 
Łódzkiej, nr 1200 Organizacja i zarzadzanie, z. 60 2015, s. 115 
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❖ renowacyjną – odnowienie kwalifikacji; wiąże się z aktualizacją umiejętności i 

wiedzy w związku z postępem technologicznym i technicznym czy zmianą 

oprzyrządowania stanowiska pracy;  

❖ rekonstrukcyjną – rozbudzanie dążeń twórczych studentów w taki sposób, aby 

wynikiem było np. ulepszenie własnego miejsca i organizacji pracy;  

❖ adaptacyjną – zaznajomienie osób doskonalonych z wymogami nowych zadań 

zawodowych lub nowego stanowiska pracy. 

Pragnąc  jednak mieć dobrą prace i satysfakcję z jej wykonywania na zmieniającym się 

rynku pracy, już dzisiaj należy rozwijać określone umiejętności i poszerzać swoją wiedzę, 

koncentrując się na określonych kierunkach.  Do nich w obszarze wiedzy należą: produkcja i 

komunikacja medialna oraz sprzedaż i marketing. To pokazuje przyszłość dla zawodów, a 

więc i studiów podyplomowych z zakresu szeroko pojętego marketingu oraz nauk 

pokrewnych, jak zarządzanie marką, komunikacja korporacyjna, public relations, nauki o 

mediach i inne związane z komunikacją głównie w biznesie, ale też innych organizacjach. 

Rozpatrując z kolei umiejętności jakie należy rozwijać by odnieść sukces w przyszłości, to z 

21 kategorii w raporcie Future of Skills6 aż 14 należy do podstawowych umiejętności, które 

można z pełnym uzasadnieniem wkomponować w programy studiów z obszarów 

marketingu i komunikacji. Należą do nich: współdziałanie, kompleksowe rozwiązywanie 

problemów, procedury administracyjne i zarządcze, koordynacja, myślenie logiczne i 

krytyczne, ocena i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie i 

ocena wyników, negocjowanie i perswazja, jasne komunikowanie się, szybkie reagowanie, 

percepcja społeczna, zarządzanie czasem, wizualizowanie. To pokazuje nie tylko potencjał 

komunikacji marketingowej, ale i wskazuje umiejętności, które mogą być rozwijane w 

ramach konkretnych przedmiotów na studiach. 

Zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów wpływa na ofertę edukacyjną szkolnictwa, 

a wiedza już od dawna jest produktem, jednak o tyle specyficznym, że stale zmieniającym 

się i nie posiadającym jednego przepisu na sukces. Zarówno studia podyplomowe, jak i inne 

formy kształcenia są kształtowane przez rynek popytu i podaży, które powinny szybko 

reagować na zapotrzebowanie pracodawców.  

 

 

 

 

6 M. Zaremba, Koncepcja uczenia się przez całe życie – jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje 
szkoleniowe w propagowaniu tej idei, Polish Journal of Conculting Education 2/2019, s.157 
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Większej elastyczności studiów podyplomowych sprzyja stosunkowo krótki, obejmujący 

zazwyczaj dwa semestry, program takich kursów. To w porównaniu do studiów 

licencjackich czy magisterskich daje możliwość szybszej reakcji i dokonywania szybszych 

zmian programowych.  

Jednak z drugiej strony studia podyplomowe, wydaje się, że zwłaszcza na uczelniach 

publicznych, mają szereg obwarowań dotyczących zmian programu kursu, który powoduje, 

że prowadzący studia muszą przejść szereg formalnych zgód, np. Rady Wydziału, a 

następnie Senatu Uniwersyteckiego. Procedury te trwają kilka miesięcy i wymagają 

dostarczenia szeregu dokumentów. Jest to istotne w kontekście kontroli jaka może 

przeprowadzić Uczelniana Komisja Akredytacyjna lub Państwowa Komisja Akredytacyjna, 

która może odebrać akredytacje, a na uczelniach publicznych również potencjalne kontrola 

Najwyższej Izby Kontroli. Mając na względzie powyższe formalności można domniemywać, 

że wiele potencjalnych zmian, pragnienie dopasowania się do rzeczywistości pracodawców, 

upada w zderzeniu z biurokracją. Przy takim procesie, zmiana programu wymyślona kilka 

miesięcy przed naborem na studia, ma realne szanse wejść w życie dopiero w kolejnym 

roku. Z jednej strony to opóźnienie kilkunastomiesięczne w większości mogłoby być 

akceptowalne, ale kolejny rok może przynieść nowe refleksje, nowe chęci zmian, a trudne 

doświadczenia proceduralne mogą zniechęcać do podejmowania działań aktualizujących i 

kształtujących nową ofertę.   

Jest to szczególnie ważne, gdy opinie studentów dotyczących poszczególnych wykładów, 

wykładowców, programu, pojawiają się po zakończeniu kursu, wtedy, gry już trwa nabór na 

kolejny rok akademicki i są już zapisani pierwsi studenci. Dokonywanie rewolucji 

programowych w międzyczasie jest więc nie tylko niemożliwe często z przyczyn 

proceduralnych, ale również nie wygląda dobrze, gdy podczas rekrutacji  dokonywane są 

zmiany fundamentalne. Inna rzecz, gdy są to niewielkie zmiany programowe niewidoczne 

na pierwszy rzut oka dla potencjalnych kandydatów i akceptowalne przez władze Wydziału 

bez konieczności dokonywania rewolucji, a także w konsekwencji akceptowalne dla ciał 

akredytacyjnych. 
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2.3 Analiza oferty rynkowej 

Uczelnie publiczne w roku akademickim 2020/2021 wybrało 41026 studentów, a 

niepubliczne 62019 osób. Kierunki związane z marketingiem zaliczają się do szeroko pojętej 

kategorii studiów związanych z biznesem i administracją7. Ten obszar był drugim najczęściej 

wybieranym przez studentów studiów podyplomowych, wyprzedzany jedynie przez studia 

medyczne.  

W bazie portalu „Studia podyplomowe” jest 268 kierunków podyplomowych studiów 

związanych z marketingiem8 (dla porównania w serwisie „oto uczelnie” są tylko 63 

kierunki9).  Te związki jednak często są bardzo pozorne, o czym świadczy sama nazwa 

kategorii studiów, czyli „Marketing, media i PR”. W dodatku lista oferowana przez portal 

„Studia podyplomowe” jest niepełna, nie uwzględniająca często określonych kierunków 

realizowanych przez nawet najbardziej znane uczelnie. Na liście są np. studia „Komunikacji 

korporacyjnej i public relations” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, czy 

„Administracja, zarządzanie i marketing” w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w 

Ostrołęce, a nie ma m.in. kierunków „Komunikacja korporacyjna” Uniwersytetu 

Warszawskiego, czy studiów „Zarządzanie i marketing” SGH w Warszawie. Analizując 

zawartość bazy danych można pokusić się o kilka wniosków, które nasuwają się w związku z 

publikowaną ofertą.  

❖ Oferta studiów wydaje się bardzo bogata. To niemal 300 kierunków, które mogą 

wybierać potencjalni słuchacze.  

❖ Lista jest jednak niepełna i nie odzwierciedla niektórych kierunków oferowanych 

przez najlepsze uczelnie w Polsce. Nie jest więc pełnym, choć niewątpliwie w dużej 

mierze pomocnym źródłem wstępnych informacji. 

❖ Baza danych zbieranych pod hasłem „Marketing, media i PR” zawiera za to sporą 

grupę często dość oderwanych od siebie kierunków, które niemal nic nie mają 

wspólnego z tymi obszarami: jak np. „Ajuwerda – holistyczna koncepcja zdrowia”, 

„Dyplomacja publiczna”, „Grafika multimedialna”, „Animacja 3D i efekty specjalne w 

mediach” czy „Multimedia w architekturze”. 

 

7 Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020, Główny Urząd Statystyczny , Warszawa-Gdańsk 2021, s. 13 
8 Marketing, media, PR, https://studiapodyplomowe.net.pl/tematyka-studiow/marketing-media-pr 
9https://www.otouczelnie.pl/studia/kierunki_studiow/60?slowo=MARKETING&typStudiow%5B%5D=3&sel_ki
erunki=1&sel_specjalnosci=1 
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❖ Po przeglądzie kierunków widać, że marketing wydaje się też nierzadko pewnym 

wytrychem, słowem-kluczem mającym uatrakcyjnić ofertę edukacyjną, dodając 

niezmiennie od lat modny obszar wśród studentów. Czasem na pierwszy rzut oka 

wydaje się, że został dodany głównie w celach promocyjnych danego kierunku 

związanego z zupełnie innym obszarem np. „Doradztwo żywienia i chowu zwierząt 

oraz marketing”.  

❖ Brakuje jakiegokolwiek podziału na dyscypliny naukowe, które mogłyby być 

pomocne dla potencjalnych słuchaczy, a nawet dla osób, które chciałyby służyć 

doradztwem zawodowym – jaką ścieżkę rozwoju kompetencji czy umiejętności 

wybrać. 

❖ W jednej grupie nazwanej „Marketing, media, PR” znajdują się m.in.: marketing, 

media, polityka, dziennikarstwo, przywództwo, grafika, social media, PR, CSR, 

zarządzanie marką, komunikacja w biznesie, retoryka i wiele innych włącznie ze 

wspomnianym wyżej chowem zwierząt. 

Problemem, który ma student jest też niemal niekończąca się lista przedmiotów, które są 

oferowane pod szyldem marketingu i nauk pokrewnych, które w dodatku niejednokrotnie 

mają niewiele wspólnego z ofertą. Mamy tu trzy podstawowe elementy programu: 

❖ wykładane przedmioty; 

❖ wiedzę i umiejętności, które pozyska student; 

❖ pracę, która może wykonywać po ukończeniu studiów. 

 

Problem, który dotyczy wielu kierunków to, że te elementy do siebie nie pasują. 

Przykładowo na studiach „Komunikacji marketingowej i nowych mediów” mamy 

przedmioty, które szeroko rzecz biorąc mogą kojarzyć się z tytułem studiów jak np.10: 

psychologia komunikacji, psychologia konsumenta, nowoczesne negocjacje B2B, B2C, 

media ATL BTL cyfrowe, branding i strategie marketingowe, zarządzanie komunikacją i PR  

czy public relations. Natomiast inne takie jak: prawo autorskie i prasowe, etyka reklamy i 

problemy konsumpcji już są od tematyki znacznie dalsze. W programie nie widać żadnego 

przedmiotu związanego z tytułowymi nowymi mediami. Student, który wybiera tę szkołę 

dostaje również informacje, że na tych studiach nauczy się: zasad formułowania 

komunikacji marketingowej, kształtowania procesu komunikacji B2C, B2B, organizacji non 

profit, pozna najnowsze trendy w badaniach, komunikacji, mediach, reklamie, PR, 

 

10 https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/marketing-i-
sprzedaz/komunikacja-marketingowa-i-nowe-media/program-studiow 
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brandingu, dowie się, jakie są obecnie kierunki rozwoju marek różnych kategorii: FMCG, 

usług, marketingu idei., pozna najlepsze narzędzia wykorzystywane przez specjalistów z 

agencji marketingowych i PR, dowie się, jak planować efektywne strategie komunikacji dla 

różnych grup docelowych, a także jak tworzyć strategie CSR. I znów tutaj wymienione 

potencjalne umiejętności w dużej mierze nie są związane z przedmiotami, które są 

wykładane. Co więcej szkoła sugeruje, że praca jaka czeka po niej słuchacza to: account 

executive, specjalista ds. promocji, konsultant reklamowy, e-commerce manager, 

specjalista ds. rozwoju treści, social media manager, specjalista ds. SEO/SEM, traffic 

manager, specjalista ds. rozwoju online i ekspert ds. mediów społecznościowych. I znów 

ta kategoria nie pasuje w dużej mierze do poprzednich dwóch kategorii, a zawody 

związane z nowymi mediami nie mają żadnego pokrycia w programie studiów i 

oferowanymi umiejętnościami.  

„Komunikacja marketingowa i nowe media” to jeden z wielu przykładów zawierających 

podobne niekonsekwencje, brak spójności pomiędzy nazwą studiów, programem,  

umiejętnościami, wiedzą i ew. późniejszymi zawodami, w których studia mają pomóc jest 

znacznie więcej. Wydaje się, że poza samymi zainteresowanymi, czyli uczelnią, nikt z 

zewnątrz tego nie ocenia, nie kontroluje, więc student stoi przed wyborem haseł, nazw, za 

którymi kryją się zupełnie inne umiejętności czy wiedza.   

Student stojąc przed takim wyborem spośród blisko 300 ofert studiów podyplomowych i  

setek przedmiotów i umiejętności, które one oferują, z jednej strony ma nadmiar 

informacji, ale z drugiej strony nie wie jak w tym się poruszać, a czasem widzi, że 

poszczególne elementy do siebie nie pasują. Nic dziwnego, że wielu studentów w tym 

gąszczu trzyma się nie najważniejszych, ale mimo wszystko istotnych dla nich kryteriów, jak 

własne zainteresowania studenta, położenie uczelni, odległość, łatwość dojazdu, prestiż i 

opinie innych o uczelni i kierunku, koszty studiowania, łatwość dostania się na studia i 

organizowanie praktyk.   

Trzeba przy tym pamiętać, że studenci, to tylko jedna z grup interesariuszy, którzy znajdują 

się na rynku edukacji podyplomowej. Z drugiej strony są uczelnie wyższe, jako organizatorzy 

poszczególnych kursów oraz wykładowcy. Trzecią grupą jest biznes i inne organizacje, które 

zarówno wysyłają na studia swoich pracowników i finansują część lub całość kosztów 

związanych z kontynuacją nauki oraz biznes i organizacje, które oczekują wykształconych, 

dysponujących aktualną wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami pracowników. 
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Interesariuszem jest też państwo, nie tylko w postaci samorządów lokalnych, czy jednostek 

centralnych, ale rozumiane jako strukturalny beneficjent rozwoju społecznego i 

edukacyjnego.  

Patrząc na nauczenie podyplomowe związane z komunikacją marketingową i dziedzinami 

pokrewnymi, wydaje się, że: 

❖ nie można odmówić inicjatywy studentom, którzy chcą się uczyć;  

❖ uczelniom, które chcą kształcić i zarabiać; 

❖ niektórym środowiskom biznesowym które finansują studentów i wspierają 

uczelnie własnym know-how.  

Jednak duża część biznesu i państwo właściwie tylko oczekuje, że problem edukacji w tym 

zakresie rozwiąże się sam i pomoc w tym zakresie jest niepotrzebna. Tymczasem wygląda to 

na sytuację, w której najbardziej oczywiste grupy interesariuszy: studenci, uczelnie i 

wykładowcy mogą polegać na własnej operatywności nie mając know-how, punktów 

odniesienia, benchmarków czy kompleksowej, choć próby pomocy, w obszarze edukacji 

marketingowej na poziomie podyplomowym.  

2.4 Studenci  - ich zainteresowania, motywacje i czynniki wyboru   

Studia podyplomowe są popularne wśród ludzi młodych (najwięcej słuchaczy ma od 26 do 

35 lat), najmniej wśród osób powyżej 50. roku życia. Ponieważ warunkiem koniecznym 

przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia, odsetek absolwentów studiów 

podyplomowych wśród osób poniżej 25. roku życia jest znikomy11. Wiek słuchaczy zdaniem 

badaczy zależy m.in. od tego, czy dana osoba chce rozpocząć studia z własnej inicjatywy, 

aby rozwijać swoje umiejętności, czy też została wysłana przez pracodawcę. W pierwszym 

przypadku studenci zazwyczaj płacą za kursy z własnych środków, natomiast w drugim 

wypadku są to starsi już pracownicy, którzy mogą liczyć na dofinansowanie studiów przez 

własne firmy i organizacje12.  

 

 

11 A. Solak, Rynek studiów podyplomowych w Polsce, https://rynekpracy.pl/artykuly/rynek-studiow-
podyplomowych-w-polsce 
12 Zimny A., Profil potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe, „Edukacja ustawiczna dorosłych” 2009, 
nr 4(67), s. 74. 
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W grupie słuchaczy studiów podyplomowych zdecydowaną większość stanowią kobiety. 

Liczba uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/21 wyniosła 149,6 

tys. osób, a kobiety stanowiły 68,4% ogólnej liczby uczestników%13. Niemal dekadę 

wcześniej, w latach 20012/2013 było 71% wszystkich studentów. Najwyższy odsetek kobiet 

– powyżej 80% wszystkich uczęszczających na studia – jest na wyższych uczelniach 

pedagogicznych, uniwersytetach medycznych oraz w wyższych szkołach morskich. 

Najmniejszy udział studentek występuje w szkołach resortu obrony narodowej oraz 

szkołach resortu spraw wewnętrznych (poniżej 30%). Również na wyższych uczelniach 

technicznych mniej jest kobiet niż mężczyzn, jednakże różnica w udziale procentowym nie 

jest aż tak duża.  

Motywy utylitarne, bezpośrednio związane z pracą zawodową zdecydowanie dominują.  

Niejako w ich cieniu zostają motywy zaliczane do dwu innych grup: intelektualne i 

społeczne, do których należą przede wszystkim uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja 

zdobytych wcześniej kwalifikacji, a także utrzymania na odpowiednim poziomie tych 

kwalifikacji, a przez to umocnienie swojej pozycji na zmieniającym się rynku pracy14.  

W ogólnopolskich badaniach słuchaczy studiów podyplomowych za najistotniejsze czynniki 

determinujące wybór studiów uznano: 

❖ chęć zdobycia wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie – 39,2 %; 

❖ prestiż uczelni – 33,28 %; 

❖ potrzebę uzyskania uprawnień w danej dziedzinie – 27 %; 

❖ chęć zdobycia umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie – 23,44 %; 

❖ warunki cenowe – 23,44 %. 

Kolejne czynniki to: program studiów w tym zakres tematyczny, aktualność itp. (16,89%), 

gwarancja praktyczności kształcenia (16,89 %), zapotrzebowanie na określone kwalifikacje 

na rynku pracy (15,74%), większy prestiż świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

niż świadectwa ukończenia szkolenia (14,75%), gwarancja wykwalifikowanej kadry 

wykładowców (14,92 %), możliwość kontakt z ludźmi z określonego środowiska 

zawodowego (13,61%), oddelegowanie przez pracodawcę (12,46%)15.  

 

13 Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020, Główny Urząd Statystyczny , Warszawa-Gdańsk 2021, s. 103 
14 T. Alekander, Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności, Kultura – 

Przemiany – Edukacja, t. V (2017) 
15 J. Poteralski, Ogólnopolskie badania ankietowe słuchaczy studiów podyplomowych. Knowledge&Work, 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2013, s. 28; por T. Alekander, Funkcjonowanie studiów 
podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności, Kultura – Przemiany – Edukacja, t. V (2017) 
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Kolejne wskaźniki już dostały poniżej 10 procent wskazań w tym m.in.: nowoczesne metody 

kształcenia i obsługi studiów, związek programu kształcenia z praktyką, gwarancja 

dopasowania kształcenia do indywidualnych potrzeb uczestnika.  

Studenci Komunikacji Korporacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim w kolejnych latach 

niezmiennie deklarowali jako najważniejsze dla nich cztery motywy podjęcia studiów: 

potrzebę dalszego rozwoju/próbę czegoś nowego (65,2%), możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań (56,5%), oraz chęć podjęcia pracy w zawodach związanych z komunikacją 

(60,9%), zwiększenie szans na rynku pracy/zwiększenie zarobków (47,8%). Ważne 

okazywało się również możliwość poznania nowych ludzi i poszerzenie kontaktów (26,1%), 

realizację kolejnego etapu edukacji (26,1%) oraz chęć przekwalifikowania się (17,4%)16.  

 

 

Źródło: Badania własne Studiów Podyplomowych Komunikacji Korporacyjnej, Uniwersytetu Warszawskiego, 
2019-2021 

Z kolei ich oczekiwania dotyczące uzyskania konkretnej wiedzy i umiejętności to przede 

wszystkim poznanie rozwiązań praktycznych i sposobów realizacji projektów 

komunikacyjnych (100%) co należy podkreślić jest jasną wskazówką gdzie leży potencjalny 

sukces lub porażka studiów podyplomowych.  

 

16 Badania własne Studiów Podyplomowych Komunikacji Korporacyjnej, Uniwersytetu Warszawskiego, 2019-
2021 
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Kolejne oczekiwania dotyczyły: poznania narzędzi stosowanych w komunikacji, (47,8%) 

poznania najciekawszych case studies - jak robią to inni (39,1%, nauczenie się  zarządzania 

ludźmi i projektami komunikacyjnymi, (34,8 %), skorzystania z doświadczenia osób, które 

od lat pracują w komunikacji, (34,8%) poznania spektrum dyscyplin komunikacyjnych, 

(21,7%) poznania Big Idea - głównego motywu - po co komunikujemy, co, dlaczego i do 

kogo mówimy  (17,4%).  

 

Źródło: Badania własne Studiów Podyplomowych Komunikacji Korporacyjnej, Uniwersytetu Warszawskiego, 
2019-2021 

 

Prestiż, opinie o uczelni, koszty i łatwość dostania się na studia są stosunkowo łatwe do 

porównania. Jest m.in. coroczny ranking uczelni akademickich, który w 2021 roku 

obejmował 96 uczelni, a w którym pierwsza piątka od czterech lat tylko wymienia się 

miejscami miedzy sobą, a numerem 1 jest na zmianę Uniwersytet jagielloński i Uniwersytet 

Warszawski.17 Sposób dostania się na poszczególne studia i koszty są ogólnie dostępne na 

stronach internetowych, więc potencjalni chętni nie mają problemów by zdobyć 

wystarczające informacje.  

 

17 Ranking Uczelni Akademickich 2021, https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-
akademickich 
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Jednak już informacje o danym kierunku, poza pocztą pantoflową czy też wpisach byłych 

studentów w mediach społecznościowych są trudne do zweryfikowania nawet dla dobrze 

zorientowanego potencjalnego słuchacza. Program studiów oraz wykładowcy też dla 

większości studentów są trudne do oceny, zwłaszcza gdy są oni początkującymi w branży, 

lub osobami spoza branży. Studenci przede wszystkim w największych ośrodkach 

akademickich, stojąc przed wyborem kierunku i prowadząc analizę jego potencjalnej 

użyteczności pod kątem merytorycznym zwracają uwagę na:  

❖ przedmioty stanowiące elementy kursu oraz sposób ich opisu; 

❖ język jakim zostały opisane studia – jego zrozumiałość, łatwość przekazu; 

❖ nastawienie na ćwiczenie praktycznych rozwiązań;   

❖ rozmowa z kierownikiem studiów; 

❖ nazwiska oraz dorobek wykładowców. 

 

2.5 Zagrożenia i szanse edukacji dla praktyków 

Pierwsze zagrożenie wiąże się z prognozami demograficznymi, które wskazują na 

zmniejszającą się populację dorosłych nastolatków, którzy wchodzą na rynek edukacji 

wyższej i są potencjalnymi kandydatami na studia. Ich liczba będzie spadać i w 2023 roku 

ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 2007 roku o około 38 proc18. Z drugiej strony w roku 

akademickim 2020/2021 studiowało ponad 1,2 mln studentów czyli o 1,2 proc. więcej niż 

rok wcześniej19. To jednak pierwszy wzrost od roku 2005/2006. Nie zmienia to jednak faktu, 

że w ciągu dekady o 34% spadła liczba studentów, a według GUS  liczba absolwentów w 

roku akademickim 2019/2020 była o 41 proc. niższa niż w roczniku 2010/2011. To ma 

również wpływ na potencjalnie kurczącą się grupę, która może ubiegać się o studia 

podyplomowe. Zastanawiające są natomiast perspektywy do roku 2035 gdzie prorokuje się 

wzrost liczby studentów do 1,48 mln, choć istnieje szereg przesłanek, które zaprzeczają 

takim optymistycznym estymacjom.  

Na przestrzeni lat  zmieniła się także pewna formuła umowy społecznej, która miała 

gwarantować osobom z wyższym wykształceniem lepszą i lepiej płatną pracę.  

 

 

18 J. Kujawska, A. Szuwarzyński, Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji, E-
mentor nr 5(32)/2009 
19 Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020, Główny Urząd Statystyczny , Warszawa-Gdańsk 2021 
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O ile w pierwszych latach XXI wieku był to niemal dogmat, to już drugie dziesięciolecie 

obecnego wieku pokazało, że samo wykształcenie nie jest wystarczającą platformą do 

osiągniecia sukcesu, a w przypadku wyboru złej szkoły jest zmarnowanym czasem dla 

rozwoju zawodowego. W ciągu 10 lat spadła różnica między zarobkami osób z wyższym 

wykształceniem, a pozostałymi. To oznacza kryzys zaufania do sprawczej mocy 

wykształcenia jako trampoliny do sukcesu zawodowego. Zdaniem szeregu obserwatorów 

studia przestają się opłacać, nie gwarantują lepszej pracy  i większych zarobków.  

 

Ten kryzys zaufania u części potencjalnych studentów to kolejne zagrożenie dla rynku 

studiów podyplomowych. Tym bardziej, że dyplom wyższej uczelni, a już zwłaszcza 

ukończonych studiów podyplomowych, nie ma już takiego znaczenia jak wiele lat temu i nie 

otwiera automatycznie drzwi do kariery. Studenci wiedzą, że na rynku będą oceniane 

przede wszystkim ich umiejętności.  

Do powyższych dochodzi konkurencja innych form nauczania wobec studiów. Z danych 

Kodilla.com 6 mln dorosłych Polaków dokształca się na różnego rodzaju kursach i 

szkoleniach, z czego aż 5,5 mln z nich wybiera te z pozauczelnianej oferty komercyjnej20. 

Osoby, które chcą zyskać nową wiedzę przed wyborem ścieżki kształcenia rozpatrują 

głównie czas, koszty, swoją dotychczasową wiedzę i zakres wiedzy oferowanej na rynku, jej 

aktualność i dopasowanie do konkretnej sytuacji, a także potencjalny zwrot z inwestycji. 

Zagrożeniem jest tu również brak przejrzystości dla studentów oferty programowej, a także 

brak systemowego wsparcia, nawet w obszarze know-how. Student, który zastanawia się 

czy warto się kształcić na studiach podyplomowych, nawet jak uzna, że chce, to trudno mu 

oszacować, czy wybrany kierunek jest wartościowy, czy też nie. Brakuje systemowego 

oceniania studiów podyplomowych, choćby tak jak ma to miejsce  w przypadku rankingów 

różnych uczelni.   

Uczelnie z jednej strony znając te wymagania starają się dostosować ofertę do rynku, z 

drugiej  same traktują studia podyplomowe przede wszystkim jako dochodowy biznes.  To 

w ocenie ekspertów prowadzi czasem do swego rodzaju nadużyć, nazwanych czasem 

„studiami potiomkinowskimi”21.  

 

20 Koniec boomu na studiowanie. Młodzi Polacy wybierają kursy, 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1119006,koniec-boomu-na-studiowanie-mlodzi-polacy-
wybieraja-kursy.html 
21 Studia potiomkinowskie. Jak się kończy traktowanie uczelni jak biznesu. 
https://www.rp.pl/publicystyka/art19230191-studia-potiomkinowskie-jak-sie-konczy-traktowanie-uczelni-jak-
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Grigorij Potiomkin, faworyt carycy Katarzyny II  wznosił atrapy wiosek na stepie, co w 

dzisiejszej rzeczywistości edukacyjnej może prowadzić do naśladowania tego procederu  i 

wprowadzania atrap pewnych kierunków, które mają przynieść uczelni nie tyle prestiż, co 

przede wszystkim pieniądze, dotacje i czasem usprawiedliwienie dla samego istnienia, a 

pracownikom dodatkowe zatrudnienie. Z tej perspektywy nieważne są rozbieżności 

pomiędzy nazwą studiów, ich programem, deklarowanymi umiejętnościami jakie nabędzie 

student i potencjalną pracą jaka go czeka. 

Tego typu fasadom w dość ograniczonym stopniu, ale jednak dość zauważalnym towarzyszą 

względy polityczne, co może i przynosi doraźne korzyści grupom interesów, ale 

poszkodowani są przede wszystkim studenci, którzy zapłacą i nabiorą się na taki program 

studiów. Co później objawia się nie tylko utrata renomy danego kierunku, ale całego rynku, 

ogólnym przeświadczeniem, że studia podyplomowe nie są dobrym rozwiązaniem dla 

ambitnych.  

Natomiast budowa wartościowych studiów przyciąga wartościową kadrę praktyków. Trzeba 

pamiętać, że wykładowcy-praktycy, którzy nie są związani zawodowo z żadną uczelnią, a 

nauczanie stanowi ich tylko niewielki wycinek życia, zyskują również szereg benefitów 

związanych z nauczaniem i dlatego chętnie podejmują się pracy, w której widzą sens. Do 

korzyści jakie deklarują praktycy należą: 

❖ budowa własnej pozycji zawodowej, własnej marki osobistej, nobilitacja, 

❖ opracowanie slajdów/kursów lub szkoleń, które później wykorzystują we własnym 

biznesie, 

❖ podniesienie oceny własnej, dopieszczenie własnego ego, 

❖ chęć sprawdzenia się na uczelni/zadowolenie z przekazywania wiedzy, 

❖ pasja do nauki i misja dzielenia się wiedzą,  

❖ szukanie potencjalnych pracowników – uzupełnienie przez SP uczelnianych biur 

karier, 

❖ budowa grupy powiązań, sieci kontaktów jako źródła przyszłego biznesu – studenci 

często pracują w atrakcyjnych miejscach, więc mogą stać się w przyszłości 

naturalnymi kontrahentami,  

❖ sprawdzenie własnych rozwiązań, case study na kolejnej grupie docelowej i 

szukanie w grupie nowych pomysłów na rozwój własnego biznesu.  

 

biznesu, por. Uniwersytet Potiomkinowski, (i obietnice innowacji) 
https://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/potiomkinowski.phtml 
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Biorąc pod uwagę szanse i zagrożenia dla nauki komunikacji marketingowej, trzeba 

pamiętać, że biznes poradzi sobie bez absolwentów studiów podyplomowych, gdyż  

rynek edukacyjny nie znosi próżni i znajdą się inne formy efektywnego nauczania. 

Natomiast na pewno studia podyplomowe nie poradzą sobie bez napływu studentów, 

którzy wiedzy i umiejętności poszukują i niekoniecznie muszą ją znaleźć na studiach.   

 

3. Rekomendacje dla studiów podyplomowych  

Po  przeprowadzeniu analizy w pierwszej części raportu, poniżej został przedstawiony i 

opisany szereg rekomendacji, do  których należą:  

❖ integracja komunikacji marketingowej z dziedzinami pokrewnymi; 

❖ promocja kultury nauki na studiach podyplomowych;  

❖ otwarcie się na inne grupy wiekowe, szczególnie starszych pracowników;  

❖ profesjonalny portal jako baza wiedzy z systemową pomocą dla głównych 

interesariuszy rynku studiów;  

❖ ranking studiów, jako podstawa wyboru dla studentów;  

❖ system certyfikacji studiów podyplomowych; 

❖ ocena studiów przez studentów jako wiedza ogólnodostępna;  

❖ uelastycznienie programów i formuły studiów podyplomowych. 

3.1 Integracja komunikacji marketingowej z dziedzinami 

pokrewnymi  

Marketing, public relations, social media i kilka innych dyscyplin to słowa, które budzą u 

studentów zainteresowanie i kojarzą się z dobrą satysfakcjonującą pracą, co już jest dużą 

przewagą tego obszaru rynku. Na poziome edukacji warto komunikację marketingową i 

dziedziny pokrewne pokazywać w jednym segmencie, jednak wyodrębniając z niego 

poszczególne elementy i charakterystyki poszczególnych dyscyplin, a co za tym idzie 

pożądanych profesji. 

Od lat widać integrację i współpracę komunikacji marketingowej i komunikacji 

korporacyjnej, czyli marketing mix i communication mix. W obu obszarach funkcjonują takie 

dyscypliny, jak m.in. zarządzanie marką, reklama, public relations, CSR, sponsoring, nowe 

media.  
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Wydaje się zasadne aby w kategorii łączącej te wszystkie nauki – bez względu na to, jak 

ostatecznie będzie ona nazwana znajdowały się najważniejsze kategorie/dyscypliny, które 

pokażą zainteresowanym olbrzymie spektrum nauk komunikacyjnych, a w związku z tym 

potencjał jaki mają studia i możliwości rynkowe, jakie mogą im dać. Nie chodzi tu spór czyja 

dyscyplina jest ważniejsza, czy jak nazwać całą kategorię, ale dać studentowi jak najszerszą 

informację co mieści się w danej kategorii np.: 

❖ marketing, komunikacja marketingowa/zintegrowana komunikacja marketingowa w 

tym strategia reklamy i promocji, reklama produktowa, zarządzanie marką 

produktową, sprzedaż osobista, public relations zorientowane na marketing, 

badania efektywności; 

❖ komunikacja korporacyjna w tym public relations wraz  

z komunikacją kryzysową i media relations, komunikacja wewnętrza i employer 

branding, relacje inwestorskie, public affairs, korporacyjny design, reklama 

korporacyjna, sponsoring, CSR, zarządzanie marką korporacyjną, nowe media. 

Takie podejście daje studentowi od razu wiedzę o spektrum możliwości i niejako zaprasza 

go do świata komunikacji, który nagle pojawia się z całym bogactwem form. Często studenci 

do końca sami jeszcze nie wiedzą co wybrać, poszukują inspiracji, która ukierunkuje ich na 

właściwe tory. Celem jest więc inspiracja ich, zachęcenie, czy wypromowanie komunikacji 

marketingowej i nauk pokrewnych, jako zbioru atrakcyjnych produktów, wiążących się z 

atrakcyjną ścieżką kariery.    

3.2 Promocja kultury nauki na studiach podyplomowych  

Z powyższym związana jest promocja nie tylko poszczególnych kierunków, ale również idei 

studiowania na studiach podyplomowych w obszarze komunikacji marketingowej oraz 

tworzenia pewnej kultury uczenia się i tym samym nadania rangi studiowaniu na tym 

poziomie edukacji. Trzeba pamiętać, że część dostępnych kierunków na rynku studiów 

podyplomowych, jak choćby bibliotekarskie, pedagogiczne i inne są niezbędne do uzyskania 

kwalifikacji/uprawnień do wykonywania zawodu czy podjęcia pracy w określonej jednostce. 

Na takich studiach konieczne jest więc oferowanie wystarczającej liczby godzin 

dydaktycznych. W przypadku studiów marketingowych taka zależność nie zachodzi. Nie są 

one wymagane do wykonywania zawodu, czy nawet nie gwarantują zatrudnienia.  

Dla potencjalnego studenta oznacza to pierwsze fundamentalne pytanie – czy warto w 

ogóle studiować na kierunkach podyplomowych związanych z marketingiem. 
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 Jest ono szczególnie istotne, jak musi on płacić częściowo lub całkowicie za studia i 

poświęcić na nie określoną liczbę weekendów w ciągu roku. Z tym pytaniem nie można 

zostawiać studentów bez odpowiedzi. Agresywny marketing różnego rodzaju kursów 

obiecujących znakomite efekty już po kilku dniach czy tygodniach, receptę na wszystkie 

problemy, proste i kompleksowe rozwiązania może być atrakcyjny dla znacznej grupy 

potencjalnych chętnych.  Przeciwstawienie temu poprzez inny agresywny marketing 

dotyczący studiów wydaje się rozwiązaniem, które tu nie odniesie sukcesu, zwłaszcza w 

dłuższej perspektywie.  

Dlatego korzystając m.in. z koncepcji lifelong learning warto promować modę czy też 

kulturę uczenia się na studiach podyplomowych, jako naturalną formułę doskonalenia 

zawodowego w każdym wieku. To promocja pewnej postawy przedstawionej w 

maksymalnie uczciwy sposób, który niesie dla potencjalnych studentów przesłanie 

zawierające m.in. przekaz: „Nie gwarantujemy Ci pracy, ale gwarantujemy rzetelną i 

aktualną wiedzę, umiejętności, których oczekuje rynek, prestiż i odpowiedzialność, jaką 

niesie poziom wiedzy i dostarczanych umiejętności przez uczelnię wyższą”. Kultura uczenia 

ma pokazywać m.in, że: 

❖ proces nauki przez całe życie jest zachowaniem normalnym i pożądanym; 

❖ nauka na studiach dla praktyków jest czymś naturalnym w procesie edukacyjnym; 

❖ każda wiedza kiedyś się starzeje, a jej uzupełnianie jest procesem nie tylko 

naturalnym ale całkowicie nieodzownym; 

❖ studia podyplomowe są kompleksową formułą doskonalenia zawodowego w 

przeciwieństwie do kursów, które koncentrują się na niewielkich wycinkach (przy 

czym nie chodzi o deprecjonowanie kursów, ale o pokazanie, że głównym 

fundamentem szkolenia zawodowego są studia podyplomowe).  

3.3 Otwarcie na inne grupy wiekowe, szczególnie starszych 

pracowników  

Biorąc pod uwagę niekorzystne trendy demograficzne, możemy spodziewać się 

zmniejszającej grupy studentów oraz młodych pracowników, którzy chcą się kształcić. 

Naturalnym obszarem eksploracji mogą być więc starsi pracownicy. Otwarcie na inne grupy 

wiekowe, szczególnie na osoby w średnim wieku po 40 czy 45 roku życia ma szereg zalet dla 

wszystkich grup interesariuszy.  
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Grupa zawodowa w wieku 45 - 64 lata jest szczególnie zagrożona przedwczesnym 

"wyjściem" z rynku pracy. Dzieje się tak m.in. w związku z niedostosowaniem kwalifikacji do 

zmieniających się wymagań. Tworzenie możliwości edukacyjnych dla tej grupy jest jednym z 

priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Angażując się w więc w edukację 

skierowaną do tej grupy można spodziewać się wiec pomocy strukturalnej i finansowej przy 

tego typu działaniach.  

Trzeba dodać, że grupy studentów powyżej 45 roku życia są bardzo aktywne przy okazji 

Uniwersytetów Drugiego Wieku czyli do 50 roku życia, ale też Trzeciego Wieku dla osób 

powyżej 50 roku życia. Do tego dochodzą formuły Uniwersytetów Otwartych, które też w 

dużej mierze gromadzą starszych pracowników.  

Sukcesy tych inicjatyw pokazują jak atrakcyjne jest nauczanie dla osób w wieku średnim czy 

starszych i w dodatku aktywnych zawodowo. W perspektywie 10 lat zwiększanie się 

liczebności tej grupy wiekowej spowoduje z jednej strony poważny problem społeczny, a z 

drugiej zaś może stać się szansą dla uczelni22. 

Otwartość na grupę starszych pracowników wiąże się z postulowaną wcześniej promocją 

kultury studiowania, ale także przezwyciężeniem pewnych lęków i stereotypów. To 

szczególnie ważne przy okazji nauczania komunikacji marketingowej, która postrzegana jest 

często jako domena ludzi młodych. Otwarcie na pracowników starszych z odpowiednią 

ofertą i komunikacją pokazującą, że dokształcanie w tych obszarach potrafi zniwelować 

dotychczasowe braki może w długoterminowej perspektywie spowodować u kolejnych 

roczników wchodzących w ten wiek naturalną potrzebę i pewną oczywistość dalszego 

kształcenia bez względu na wiek.  

3.4 Profesjonalny portal jako baza wiedzy z systemową pomocą dla 

głównych interesariuszy rynku studiów podyplomowych 

Dziś główni interesariusze rynku studiów podyplomowych nie mają wiarygodnego i 

kompleksowego portalu internetowego czy też bazy danych dotyczącej przedmiotowego 

obszaru. Brakuje jest wiarygodnego źródła wiedzy dla studentów, wykładowców, uczelni, 

biznesu i innych organizacji będąc na styku powyższych.  

 

22 J. Kujawska, A. Szuwarzyński, Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji, E-
mentor nr 5(32)/2009 
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Student, który dziś wybiera studia z zakresu komunikacji marketingowej i nauk pokrewnych 

jest pozostawiony sam sobie i najczęściej szuka informacji na stronach internetowych 

uczelni, oraz na portalach edukacyjnych, społecznościowych, korzystając też z doświadczeń 

absolwentów23. Nie ma miejsc, które w jakikolwiek sposób pomagają mu w wyborze 

odpowiedniej dla niego oferty. Na portalach gromadzących oferty studiowania są tylko 

nazwy studiów i linki prowadzące do oferty uczelni. Nawet bardzo dobrze zorientowani 

słuchacze mogą mieć trudności z wyborem odpowiedniego kierunku.  

Powinna pojawić się systemowa pomoc dla studentów, którzy nie tylko otrzymywali by 

informacje gdzie i co studiować, ale gdzie znaleźli by szereg innych instrumentów. Takim 

elementem pomocy jest nie tylko baza danych studiów z przedmiotowej branży, ale szereg 

innych informacji, budujących kompleksowe know-how kariery w marketingu i pokrewnych 

obszarach, w której znaleźć się powinny m.in.:  

❖ Lista kierunków komunikacji marketingowej i nauk pokrewnych, zawierająca:  

o programy studiów z ich celami, sposobem realizacji zajęć;  

o realizowane w ramach studiów kursy/przedmioty wraz z opisem;   

o nabywane umiejętności po ukończeniu studiów; 

o nabywane kompetencje; 

o możliwe stanowiska czy ścieżki rozwoju po ukończeniu studiów. 

❖ Pomoc w wyborze studiów dla przyszłych słuchaczy obejmująca m.in.:  

o doradztwo zawodowe online – jakie obszary i umiejętności będą na topie w 

kolejnych latach (jest wiele opracowań zwłaszcza na  rynku 

międzynarodowym, ale również na polskim), które pokazują jaką ścieżkę 

kariery wybrać by zwiększyć swoje szanse;  

o trendy w marketingu i dziedzinach pokrewnych, tak by pokazywać zarówno 

nowe, jak i te starsze, ale nie zbędne z punktu widzenia rynku elementy; 

o umiejętności, kompetencje i wiedza, które są niezbędne w poszczególnych 

zawodach, z konkretnymi opisami; 

o podstawowe opisy stanowisk i wymaganych na nich umiejętności i wiedza.  

 

 

 

23 Poteralski J. , Ogólnopolskie badania ankietowe słuchaczy studiów podyplomowych. Knowledge&Work, 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2013, s. 33-34 
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Przyszli studenci bardzo często nie wiedzą kim jest, co powinni wiedzieć i jakie umiejętności 

posiadać np. : account manager w agencji public relations, czy agencji reklamowej, 

specjalista komunikacji wewnętrznej, traffic manager, specjalista SEO. To nie tylko utrudnia 

im podjęcie decyzji, ale też powoduje wiele błędów w kształtowaniu ścieżki kariery, która 

jest budowana na dużej liczbie niewiadomych.    

To baza, która pozwala potencjalnym chętnym wybierać ścieżki kariery i ze zrozumieniem 

czytać ofertę poszczególnych studiów podyplomowych. Dziś niejednokrotnie zdarza się, że 

studenci mówią – „wydawało się”, że to będzie coś innego. Czasem jest to wina studiów, 

które w praktyce nie realizują tego co obiecywały w folderach reklamowych, ale też ma to 

związek z tym, że studenci wyobrażali sobie coś zupełnie innego, gdyż nie znali 

poszczególnych elementów oferty.  

To jak często nikła jest wiedza znacznej części studentów w danym obszarze nawet już pod 

koniec studiów, jest praktyczną wiedzą niemal każdego nauczyciela akademickiego.  

Przykładowo studenci dziennikarstwa UW pytani o billboard sponsorski (sponsorski format 

reklamowy w TV, Internecie czy radiu) nagminnie mylą go z billboardem, jako formą 

outdooru, albo billboardem w Internecie, jako każdą graficzną reklamą internetową. Pytani 

z kolei o pozycjonowanie marki w procesie jej budowy opowiadają o pozycjonowaniu w 

Internecie, co jest czymś zupełnie innym. To jedne z wielu typowych błędów 

egzaminacyjnych na ostatnim roku studiów magisterskich, które później pokazują skalę 

m.in. nieprzygotowania w czytaniu ze zrozumieniem oferty studiów podyplomowych. 

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest przygotowanie kompleksowego przewodnika 

dla przyszłych studentów. Jest tu olbrzymi potencjał do edukacji podstaw marketingowych, 

tak by przyszli studenci najpierw nauczyli się czytać i rozumieć podstawy, do których  należy 

program studiów, które pragną podjąć. Przewodnik ułatwi im wejście w świat komunikacji 

marketingowej, wyjaśnienie podstawowych pojęć co odpowiednio podane m.in.: 

❖ będzie samo w sobie promocją komunikacji marketingowej i potrzeby studiowania 

na studiach podyplomowych; 

❖ ułatwi im wybór odpowiedniego kierunku i przemyślenia ewentualnej dalszej 

kariery;  

❖ zapobiegnie rozczarowaniom wynikającym z dokonania złego wyboru, co jest 

również ważne dla samych uczelni, bo niezadowolenie studenci, którzy popełnili 

błąd w wyborze kierunku raczej będą obwiniać wszystkich tylko nie siebie za zły 

wybór, a negatywna opinia wpływać będzie na pozostałych.  
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Przygotowanie takiej bazy danych będzie również użyteczne dla uczelni nie tylko w wyżej 

wymienionym zakresie. Trzeba pamiętać, że studia podyplomowe dla uczelni są często 

biznesem (nawet na uczelniach publicznych, które nie powinny tak traktować nauki, to 

jednak w praktyce niedofinansowane starają się uzupełniać budżet właśnie studiami 

płatnymi  - w  tym podyplomowymi). Dlatego chętnie uruchamiają nowe płatne kierunki. 

Nie mają jednak zawsze wystarczającego know-know ani też wykładowców. To może 

prowadzić do uruchamiania kierunków, które merytorycznie są dalece niewystarczające, a 

studentom niewiele pomagają w przyszłości zawodowej. Można więc pomóc chętnym 

uczelniom w dostarczaniu ogólnodostępnego know-how, które biorąc pod uwagę 

perspektywę uczelni może zawierać m.in.: 

❖ umiejętności, które warto rozwijać u studentów, a których będzie oczekiwał 

rynek w najbliższej i dalszej przyszłości; 

❖ modelowe przykłady programów nauczania, zawierające całą paletę 

kursów/przedmiotów/wiedzy, którą warto uwzględniać w procesie nauczania; 

❖ firmy, które chętnie włączą się w dostarczanie know-how czy praktyków, 

którzy mogą poprowadzić poszczególne kursy  - ma to znaczenie również dla 

biznesu, który bezpośrednio na kursach może poszukiwać swoich przyszłych 

pracowników i managerów; 

❖ wytyczne przygotowane przez biznes, czego oczekują od modelowego 

kandydata na dane stanowisko, albo do danego obszaru; 

❖ bazę danych wykładowców-praktyków, którzy chętnie podejmą się 

nauczania.  

 
To tylko wybrane elementy dla dwóch podstawowych grup interesariuszy. Natomiast baza 
danych w równym stopniu mogłaby być użyteczna i uzupełniana przez stronę biznesu, 
doradców zawodowych i innych grup zainteresowanych obszarem komunikacji 
marketingowej i nauk pokrewnych, stanowiąc jeden z integratorów środowiska.  

3.5 Ranking studiów jako podstawa wyboru dla studentów  

Rankingi edukacyjne towarzyszą nam podczas całego procesu edukacyjnego i uczniowie, a 

później studenci mają do nich powszechny dostęp. Brakuje natomiast rankingów studiów 

podyplomowych w rozpatrywanym tu obszarze studiów. To ułatwiłoby decyzje studentom i 

mogłoby stanowić dla element mobilizujący dla uczelni. Tu konieczne byłyby maksymalnie 

obiektywne dane dotyczące warunków, programów i efektów nauczania oraz jasno opisana 

metodologia i przejrzystość rankingu.  



   
 

32 

 

Jego celem byłoby nie tylko  wskazanie uczelni i kierunków dbających o najwyższą jakość 

edukacji, najlepiej przystosowanych do rzeczywistości rynkowej, ale też dyskusja nad tym, 

co przyczynia się do wysokiej jakości nauczania. Uczelnie mogłyby zdobywać wiedzę, o tym 

❖ jakie cechy mają studia podyplomowe, które zajmowałyby najwyższe lokaty w 

rankingu; 

❖ co jest cenione najwyżej, nie tylko w rankingu, ale na docelowym rynku pracy;  

❖ w jaki sposób buduje się relacje ze studentami, biznesem i organizacjami 

wspierającymi edukacje. 

Ranking byłby również formą audytu zewnętrznego, który dokonywałyby organizacje 

związane z pracodawcami, w postaci np. takich jak m.in. Stowarzyszenie Komunikacji 

Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Polskie Stowarzyszenie Public 

Relations PSPR, Rada Reklamy, RR, Stowarzyszenie Agencji Public Relations SARP czy 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB. W założeniu twórcami rankingu powinny 

być to zespoły bezstronnych fachowców, którzy tak jak arbitrzy w Komisji Etyki Reklamy czy  

jurorzy Złotych Spinaczy dokonywaliby przeglądu i oceny rankingowej studiów według 

wcześniej ustalonych założeń. 

3.6 System certyfikacji studiów podyplomowych  

Pewną pochodną takich działań mogłaby być certyfikacja studiów przez niezależne 

podmioty czy stowarzyszenia jako rekomendacja dla przyszłych studentów i sygnał dla 

uczelni, że dobrze odnajdują się na rynku studiów podyplomowych. Certyfikowanym 

uczelniom pozwoliłoby to: 

❖ budować markę studiów podyplomowych, wydziału lub instytutu, jak i całej uczelni, 

dbając o produkt, który znalazł uznanie niezależnych gremiów; 

❖ być ważniejszym elementem edukacji na poszczególnych uczelniach, gdyż 

wpływałoby to np. całościowy odbiór i ranking danej uczelni; 

❖ łatwiej przyciągać większą liczbę studentów, którzy pragną się rzeczywiście nauczyć; 

❖ przyciągnąć lepszych wykładowców, dla których wykładanie na certyfikowanych, ale 

również wysoko stojących w rankingu studiach byłoby bardziej atrakcyjne; 

❖ stanowić sygnał dla biznesu czy innych organizacji, gdzie warto delegować 

pracowników po naukę; 
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❖ pozyskiwać współpracę z firmami lub stowarzyszeniami, które poza know-how i 

praktykami być w może w przyszłości miałyby szanse na wymierne aspekty 

współpracy, jak choćby stypendia dla najlepszych, dofinansowanie, praktyki w 

firmach lub inne formy pomocy. 

Być może dla niektórych uczelni byłoby to też sygnałem do podniesienia cen i to sygnałem 

w dużej mierze uzasadnionym, gdyż dobry produkt może kosztować więcej. W warunkach 

rynkowych można to jedynie zaakceptować gdyż z tą rzeczywistością nie ma co 

polemizować.  Dobrze jednak by ten biznes był prowadzony według dobrych praktyk 

rynkowych i poza celami zarobkowymi, być może prestiżowymi dla niektórych uczelni by 

realizował swoje podstawowe zadanie czyli przygotowanie do wykonywania zawodów.  

Trzeba przy tym pamiętać, że studenci, to tylko jedna z grup interesariuszy, którzy znajdują 

się na rynku edukacji podyplomowej. Z drugiej strony są uczelnie wyższe, jako organizatorzy 

poszczególnych kursów oraz wykładowcy.  

Trzecią grupą jest biznes i inne organizacje, które zarówno wysyłają na studia swoich 

pracowników i finansują część lub całość kosztów związanych z kontynuacją nauki oraz 

biznes i organizacje, które oczekują wykształconych, dysponujących aktualną wiedza i 

niezbędnymi umiejętnościami pracowników. Interesariuszem jest też państwo, nie tylko w 

postaci samorządów lokalnych, czy jednostek centralnych, ale rozumiane jako strukturalny 

beneficjent rozwoju społecznego i edukacyjnego.  

Prace nad certyfikacją powinny być prowadzone przede wszystkim przez środowiska 

branżowe, gdyż mają one najwyższe kompetencje i wiedzę jeśli chodzi o potrzeby rynkowe 

w tym zakresie. To one powinny mieć główny głos oceniając m.in. 

❖ program studiów,  

❖ poszczególne przedmioty oraz ich zawartość, 

❖ dopasowanie studiów do oczekiwań rynkowych,  

❖ perspektywy dla absolwentów po ukończeniu takiego kursu, 

❖ zbieżność programu z nazwą i charakterystyką studiów, 

❖ zbieżność programu z deklarowanymi przez uczelnie efektami kształcenia, 

❖ kwalifikacje kadry dydaktycznej. 

Na dzisiejszym etapie trudno jest oszacować ewentualną rolę Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w procesie certyfikacji programów studiów podyplomowych z zakresu 

komunikacji marketingowej i nauk pokrewnych.  



   
 

34 

 

Z pewnością jednak merytoryczna rola organów certyfikujących musi być w całości albo w 

przeważającej większości po stronie biznesu i organizacji branżowych, które:  

❖ znają potrzeby rynku zazwyczaj nieporównanie lepiej niż każde ministerstwo, 

❖ reagują szybciej na wszelkie zmiany, 

❖ są, jeśli chodzi o modele biznesowe, zazwyczaj odporne na polityczne 

przetasowania, które mogą sparaliżować lub wypaczyć procesy ministerialne. 

W przypadku przyjęcia rekomendacji konieczne jest podjęcie prac w zakresie: 

❖ wyłonienia organizacji, które dokonywałyby certyfikacji, 

❖ pozyskania ekspertów merytorycznych oceniających poszczególne programy 

studiów, 

❖ przeprowadzenie badań  

❖ wśród jednostek dydaktycznych, by zebrać opinie, obawy, postulaty, oceny 

przygotowywanych rozwiązań,  

❖ wśród biznesu, zbierających oczekiwania i postulaty w tym zakresie,  

❖ wśród studentów, jakich informacji oczekują i jakie źródła informacji o 

edukacji na tym poziomie są lub mogą być wiarygodne i pomocne, 

❖ przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej skierowanej do uczelni 

❖ skierowanej nie tylko do rektorów, ale przede wszystkim do dziekanów czy 

samych kierowników studiów podyplomowych, którym najbardziej zależy 

na powodzeniu swoich programów, 

❖ prezentującej sposób certyfikacji, nie jako kolejną biurokratyczną 

formalność, ale nowoczesny system oceniania w nowoczesnym szkolnictwie 

wyższym znaną choćby z systemu MBA, 

❖ pokazującej jakie benefity może zyskać dany kierunek, wydział, uczelnia, tj. 

większa liczba studentów, a więc m.in. większe pieniądze, prestiż kierunku, 

rozwój danej jednostki dydaktycznej, pozyskiwanie atrakcyjnego know-how 

i dobrych wykładowców,  

❖ w konsekwencji akcja promocyjna  

❖ skierowana do biznesu, jednostek samorządowych, pozarządowych i 

innych, która zaprezentuję pierwszy kompleksowy system oceny studiów 

podyplomowych  

❖ akcja promocyjna skierowana do pracowników, studentów i potencjalnych 

chętnych do studiowania na poziomie kursów podyplomowych, 

❖ wypracowanie ewentualnych zasad współpracy z MEN.  
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3.7 Ocena studiów przez studentów jako wiedza ogólnodostępna  

Przy rankingach lub certyfikacji studiów można też sięgnąć do ocen studentów, którzy 

wypełniają ankiety po każdym semestrze lub po zakończeniu studiów. Można stworzyć 

mechanizm oceny znany chociażby z portalu rezerwacji „Booking.com”, w którym opinie 

zostawiają wyłącznie te osoby, które korzystały z oferty. To weryfikowałby prawdziwych 

studentów, a nie podstawione lub inne nieuprawnione osoby.  Dla biznesu z kolei też 

stanowiłoby to jedną z podstaw do oceny, gdzie warto delegować swoich pracowników z 

którymi kierunkami zawierać merytoryczną współpracę. 

W przeciwieństwie do studiów I czy II poziomu na studiach podyplomowych dużo większy 

procent studentów wypełnia takie ankiety i traktuje je w sposób świadomy, jako element 

oceny, ale też pomocy dla przyszłych słuchaczy. Przykładowo na Studiach Podyplomowych 

Komunikacji Korporacyjnej wszystkie ankiety wypełnia co roku ponad 90 proc. studentów, 

nie tylko wypełniając elementy ankiety, ale zostawiając kilka merytorycznych komentarzy w 

różnych obszarach związanych ze studiami.  To źródło wiedzy, która jest niezmiernie istotna 

dla kierownika studiów, jak i dla poszczególnych wykładowców, ale w razie kontroli też dla 

organów nadzoru.   

3.8 Uelastycznienie programów i formuły studiów podyplomowych  

Studia podyplomowe są oceniane przez uczelniane Komisje Akredytacyjnej, Polską Komisję 

Akredytacyjną, a w przypadku uczelni publicznych mogą znaleźć się również pod kontrolą 

Najwyższej Izby Kontroli.  Najczęściej osoby, które są oddelegowane do takich kontroli nie 

są merytorycznymi fachowcami w danym obszarze, a sprawdzają raczej zgodność studiów z 

programem, warunkami ich uruchomienia, finanse i inne aspekty formalno-organizacyjne24.  

Problemem, zwłaszcza dużych lub obciążonych nadmiernymi procedurami uczelni jest to, że 

wszelkie zmiany zajmują dużo czasu. Przy studiach podyplomowych, które powinny szybko 

reagować na zmiany rynkowe, czasem potrzeba dokonywać zmian programowych w 

szybkim czasie w trakcie trwania roku akademickiego lub też przed jego kolejnym rokiem.  

 

 

24 Przykładowe wnioski z kontroli NIK, które nie mają wiele wspólnego z oceną merytoryczną programu czyt. w 
Informacja o wynikach kontroli organizacji i finansowania studiów podyplomowych w publicznych szkołach 
wyższych,  Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 2008 
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Czekanie na wewnętrzną akceptację trwa nie tylko długo, co może uniemożliwić zmiany, ale 

jako pracochłonne często nie jest robione tylko dlatego, że osoby odpowiedzialne za studia 

nie chcą brać na siebie długotrwałego problemu. Wewnętrzne Komisje Akredytacyjne 

muszą się liczyć też z zewnętrzną kontrolą więc z pewnością będą starały się wypełnić w 

pierwszej kolejności wymogi formalne. Tymczasem to zbiera czas. Czekanie na akceptacje 

przez kilka miesięcy, co oznacza, że dopiero np. do kolejnej edycji studiów. Dodatkowo na 

uczelniach publicznych można się spodziewać kontroli Najwyższej Izby Kontroli, której 

członkowie w zdecydowanej większości też nie mają merytorycznego przygotowania do 

oceny merytoryki, a sprawdzają procedury i inne elementy formalne.  

Celem rekomendacji w tym zakresie nie jest podważanie kompetencji wyżej wspomnianych 

organów, ani sensu kontroli, natomiast zwiększenie autonomii wydziału czy instytutu do 

dokonywania zmian w programach, jeśli widzą takie potrzeby. Skróci to drastycznie ścieżkę 

akceptacyjną i pozwoli na dokonywanie zmian wtedy kiedy są one potrzebne, a nie kiedy 

przejdzie się długą drogę akredytacyjną i akceptacyjną.  

Oczywiście podniosą się głosy, które słusznie zauważą, że w pewnych przypadkach może to 

prowadzić do nadużyć czy też wprowadzania w błąd studentów.  Dziś jednak również 

można bez problemu obejść system akredytacyjny i  choć nazwa przedmiotu zgadza się z 

programem to już zawartość nie ma nic z tym wspólnego. Tego żadna komisja nie wykryje, a 

udowodnienie tego w praktyce  - nie będzie możliwe. Dlatego weryfikacją merytoryczną 

zajmować powinni się studenci, którzy oceniają studia, a także wspomniana wyżej droga 

rankingowania studiów, ich certyfikacji, a także publicznie dostępnych ocen studentów. 

Takie podejście zgadza się też z filozofią, że studia podyplomowe są produktem – 

produktem akademickim, który ma być użyteczny nie tylko dla studentów, ale rynku pracy 

oraz biznesu, który wchłania później absolwentów.  

Innym elementem dotyczącym uelastycznienia formuły na studiach jest promocja 

rozwiązań, które zastąpią mniej lub bardzie formalne parytety, które określają minimum 

wykładowców z wydziału czy uczelni jako wykładowców takich studiów. Nie wchodząc w 

autonomie poszczególnych uczelni warto jednak by wydając rekomendacje i promując 

pewne wzorce nauczania, w której z zasady wykładowcami na studiach podyplomowych 

będą wyłącznie lub niemal wyłącznie praktycy, bez względu na to czy mają stopnie naukowe 

czy też są związani z daną uczelnią. Tak by przy zachowaniu akademickiego charakteru 

studiów były one jednocześnie przede wszystkim formą kursu, który kładzie nacisk na 

praktyczne wykorzystanie wiedzy, trening umiejętności i powiększanie rzeczywistych 

kompetencji.  
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Podsumowanie 

Dziś markę na rynku edukacyjnym mają poszczególne wydziały czy uczelnie, czasem 

programy realizowane przez studia podyplomowe. Jednak nie ma żadnej marki, która 

określałaby studia podyplomowe w obszarze marketingu i nauk pokrewnych. Taką markę 

mają przykładowo studia MBA, które realizowane są na różnych uczelniach, przez równych 

wykładowców, mają często różne programy i różny poziom. Jednak łączy je marka, która 

jest odbierana jako marka prestiżowa na wyższym poziomie edukacyjnym, która jest 

jednym z ważnych elementów kariery biznesowej. Rekomendacje zawarte w tym raporcie 

mają na celu stworzenie marki studiów podyplomowych w obszarze komunikacji 

marketingowej i nauk pokrewnych.  

 

Nie chodzi tylko o markę poszczególnych kursów, ale całej kategorii studiów, które będą 

rankingowane, certyfikowane i publicznie oceniane przez studentów.  

Tak by zarówno studenci wiedzieli które kursy przydadzą im się w karierze, uczelnie by 

zyskiwały inspirujące benchmarki, a biznes mógł zarówno delegować  pracowników na 

wartościowe studia podyplomowe i sam szukać na nich przyszłych kadr.  
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