PROGRAM „BENCHMARKING W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM”
REALIZOWANY W LATACH 2007-2013

Program „Benchmarking w szkolnictwie wyższym”, mając na celu m.in. podniesienie jakości zarządzania
w szkołach wyższych, wpisuje się w proponowane obecnie na poziomie międzynarodowym, a w tym
europejskim, działania o podobnym charakterze. Postulaty dotyczące benchmarkingu akademickiego
zawarte zostały m.in.: w dokumencie European University Association “The Lisbon Declaration –
Europe’s Universities beyond 2010: Diversity with a Common Purpose” oraz komunikacie ministrów
krajów europejskich “London Communique: Towards the European Higher Education Area: responding to
the challenges in a globalised world. Priorities for 2009”. Poprzez program „Benchmarking w szkolnictwie
wyższym” wpisujemy zatem nasz kraj do grona tych państw, które stają się pionierami benchmarkingu
w szkolnictwie wyższym, czego wyrazem jest między innymi podjęcie współpracy w ramach
międzynarodowej inicjatywy ESMU „European Benchmarking Initiative”.
Postulat wdrożenia zaawansowanych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym (w tym
benchmarkingu) z poziomu Ministerstwa oraz samych uczelni znalazł się w „Projekcie założeń reformy
systemu nauki i szkolnictwa wyższego”, ogłoszonym w 2008 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz w opublikowanym w 2009 r. projekcie środowiskowym Strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego: 2010-2020.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach prac zrealizowanych w okresie 2008-2009
przeprowadzono badanie pilotażowe przy użyciu metody benchmarkingu dwóch procesów, wskazanych
przez Komitet Sterujący: e-learning i wewnętrzne systemy zapewniania jakości, do których zgłosiły się 33
uczelnie. W latach 2010-2012 przeprowadzono badania dotyczące elastyczności systemu studiów oraz
kontroli zarządczej, w których udział wzięło 35 uczelni. Badania zakończyły się przygotowaniem raportów
ogólnych, podsumowujących wyniki w całej grupie badawczej, oraz odnoszących się do konkretnych
uczelni, pozwalających im ocenić własną pozycję na tle innych (raporty te mają charakter poufny i trafiają
wyłącznie do uczelni których dotyczą).
Bliższe dane o programie „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” zostały przedstawione w publikacjach
książkowych przekazanych wcześniej uczelniom pt.: „Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji
zarządczej w szkołach wyższych w Polsce” oraz „Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego”, oraz
stanowiącej załącznik do niniejszego listu „Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego – wybrane
problemy”. Wszystkie publikacje w formacie PDF są dostępne na naszej stronie internetowej
www.frp.org.pl.
Ze strony instytucjonalnych partnerów FRP-ISW głównym uczestnikiem wspierającym program pt.:
„Benchmarking w szkolnictwie wyższym”, realizowany w latach 2007-13, jest Telekomunikacja Polska.
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