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PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY
A STRATEGIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO –
WYBRANE ZAGADNIENIA
THE STAKEHOLDERS PERSPECTIVE VS.
THE STRATEGY OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN –
SELECTED ISSUES
DOI: 10.15611/pn.2015.399.22
Streszczenie: Wdrażanie i realizacja strategii przedsiębiorstw nie są proste, zatem konieczne
staje się zwrócenie w kierunku narzędzi wspierających zarządzanie strategiczne. Popularnym
w tym aspekcie narzędziem jest zbilansowana karta wyników. Celem niniejszego artykułu jest
analiza strategii Uniwersytetu Szczecińskiego z uwzględnieniem interesów interesariuszy
oraz próba dobrania odpowiednich mierników w ramach perspektywy interesariuszy. Uniwersytet Szczeciński w swojej strategii zakłada wysoką jakość prowadzonych badań naukowych
oraz działalności edukacyjnej, a także wzmocnienie współpracy z otoczeniem i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku. Z tego też względu Autorka postanowiła,
zamiast perspektywy klienta, zaproponować w przypadku tej uczelni perspektywę interesariuszy, która wydaje się bardziej odpowiednia. Podczas pisania Autorka posłużyła się badaniami literaturowymi, metodą dedukcji i indukcji.
Słowa kluczowe: mierniki, zbilansowana karta wyników, strategia, Uniwersytet Szczeciński.
Summary: The implementation and execution of the strategy are not simple. It is necessary
to use supporting tools for the strategic management. A popular tool in this aspect is the
Balanced Scorecard. The aim of this article is to analyze the strategy of the University of
Szczecin, taking into consideration the interest of the stakeholders, and to attempt to select
suitable measures in the staheholders perspective. The strategy of the University of Szczecin
assumes the high quality of scientific research and educational activities, as well as
strenghtening the cooperation with the environment and the better adaptation of the educational
offer to the market requirements. The author decides to propose the stakeholders perspective
instead of customer’s perspective, which seems to be more appropriate for this university.
While writing the article the author used literature research and deductive and inductive
reasoning.
Keywords: measures, Balanced Scorecard, strategy, University of Szczecin.
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1. Wstęp
Celem Uniwersytetu Szczecińskiego jest stanie się najbardziej prestiżową uczelnią
w województwie zachodniopomorskim oraz wypracowanie marki, która będzie
rozpoznawana nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i na świecie. Jego
osiągnięciu może zagrozić nie tylko niż demograficzny i konkurencja w regionie,
lecz również migracja młodych ludzi do innych miast. Wybór kandydatów na studia
często pada na uczelnie krajowe mające bardziej znaną markę. Młodzi ludzie przenoszą się jednak nie tylko z regionu, ale również emigrują z kraju. Motywatorem do
takiego działania jest przeważnie perspektywa lepszej pracy i zarobków. Kandydaci
na studia rezygnują z nauki w kraju i składają dokumenty do uczelni zagranicznych,
co spowodowane jest świadomością, że ukończenie zagranicznej uczelni, łączące się
ze zdobyciem biegłości języka obcego, otwiera im drogę do lepszego standardu
życia za granicą bądź w kraju po ewentualnym powrocie po studiach.
Zagrożenia wynikające ze zmian otoczenia sprawiają, że Uniwersytet Szczeciński musi podjąć się trudnego zadania, jakim jest zrealizowanie założonej strategii.
Narzędziem, które może mu w tym pomóc, jest zbilansowana karta wyników (BSC).
Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego zakłada wysoką jakość prowadzonych
badań naukowych oraz działalności edukacyjnej, a także wzmocnienie współpracy
z otoczeniem i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku. Ze
względu na prowadzoną działalność w przypadku uczelni wyższych spośród fundamentalnych perspektyw BSC najważniejsza zdaje się być perspektywa klienta, którym są studenci. Dlatego też Autorka postanowiła skupić się na tej perspektywie.
Jednakże uczelnia posiada szeroką grupę interesariuszy, do których oprócz studentów zaliczają się:
–– pracownicy naukowi, którzy stanowią podstawowy potencjał intelektualny dla
podejmowania i prowadzenia badań naukowych,
–– przedsiębiorcy,
–– instytucje państwowe.
Z tego też względu Autorka postanowiła zaproponować – zamiast perspektywy
klienta – perspektywę interesariuszy, która wydaje się bardziej odpowiednia. Celem
niniejszego artykułu jest analiza strategii Uniwersytetu Szczecińskiego z uwzględnieniem interesów interesariuszy oraz próba dobrania odpowiednich mierników
w ramach perspektywy interesariuszy.

2. Misja i strategia Uniwersytetu Szczecińskiego
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym określa konieczność
opracowania przez publiczne uczelnie wyższe strategii działania. Z jej zapisów: wynika, że „Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez
organ kolegialny uczelni wskazany w statucie” [Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., art.
66, ust. 1a]. Zgodnie z przepisami, na Uniwersytecie Szczecińskim została opraco-

Perspektywa interesariuszy a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia

237

wana misja, która stała się podstawą wdrażanej i realizowanej przez tę uczelnię
strategii.
W ramach misji Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżniono [Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego]:
–– misję nadrzędną – „jedność nauki i kształcenia”,
–– misję społeczną – „umożliwienie dostępu do wiedzy i jej upowszechnianie”,
–– misję obywatelską – „kształtowanie elit i liderów społecznych”,
–– misję kulturową – „twórcze uczestnictwo w lokalnych i globalnych procesach
kulturotwórczych”.
Celem uczelni jest prowadzenie działalności zarówno naukowej, jak i dydaktycznej, a przy tym zakłada się, że będą one przebiegały m.in. z poszanowaniem
ludzkiej godności, wolności treści nauczania oraz prowadzonych badań naukowych.
Misja uczelni zakłada, że kształcenie na Uniwersytecie będzie dostępne dla jak najszerszego grona kandydatów, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz które chcą się
kształcić przez całe życie. Oferta edukacyjna ma zostać dostosowana do oczekiwań
pracodawców, studentów, a także wymogów i standardów propagowanych w Europie i na świecie. Dzięki temu absolwenci będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu
społecznym, politycznym, intelektualnym i gospodarczym, zarówno naszego kraju,
jak i Europy, a także świata. Ze względu na położenie Uniwersytetu, zakłada się
dalszy udział w budowaniu oraz odkrywaniu tożsamości mieszkańców regionu
zachodniopomorskiego.
W celu realizacji założonej misji w strategii Uniwersytetu Szczecińskiego określono pięć podstawowych celów strategicznych [Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego]:
–– podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych,
–– podniesienie jakości oraz poziomu kształcenia,
–– wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego Uniwersytetu Szczecińskiego,
–– współpraca z otoczeniem,
–– podniesienie sprawności oraz poprawa organizacji uczelni.
Główne cele strategiczne mają zostać zrealizowane poprzez omówione w strategii cele kierunkowe. W kolejnym punkcie cele strategiczne i kierunkowe zostaną
przedstawione w odniesieniu do zainteresowań informacyjnych interesariuszy.

3. Cele strategiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
w odniesieniu do jego interesariuszy
Podniesienie jakości prowadzonych badań jest niezmiernie ważne dla uzyskania wysokiej jakości kształcenia, pozyskiwania środków finansowych, podniesienia pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego w rankingach światowych, stworzenia perspektyw
kariery akademickiej dla młodych ludzi wraz z nowymi miejscami pracy dla nich.
Osiągnięcie tego celu, z punktu widzenia interesariuszy, umożliwić mają:
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a) działania wspierające rozwój dziedzin nauki o dużym potencjale,
b) stworzenie warunków ułatwiających pozyskiwanie grantów (m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Unii Europejskiej,
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej),
c) działania mające na celu poprawę kategoryzacji wydziałów, które nie osiągnęły najwyższej kategorii,
d) wspomaganie programów wyjazdów oraz staży zagranicznych,
e) wspieranie innowacyjności w badaniach ze szczególnym naciskiem na te
badania, które pomogą w podniesieniu rangi uczelni, o dużym impakcie zarówno
w środowisku naukowym, jak i biznesowym,
f) rozwój infrastruktury badawczej,
g) komercjalizację badań,
h) transfer wiedzy,
i) opracowanie zasad ochrony własności intelektualnej.
W swojej strategii Uniwersytet Szczeciński podkreśla ważność uzyskania wysokiego poziomu oraz jakości nauczania. Wykształcenie i umiejętności zdobywane
w trakcie studiów pomagają studentom w zdobyciu pozycji na rynku pracy oraz
w życiu publicznym. Zatem wybór kandydatów na studia pada na te uczelnie, które
oferują im wysoki poziom i jakość kształcenia oraz profil absolwenta wymagany na
rynku pracy. Uniwersytet Szczeciński zakłada w swojej strategii, że:
a) zostanie wprowadzony system oceny jakości kształcenia,
b) oferty kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich
oraz innych form kształcenia ustawicznego będą dostosowywane do potrzeb rynku,
c) zostaną podjęte działania mające na celu intensyfikację oraz promocję mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników,
d) rozszerzeniu ulegnie oferta dla cudzoziemców oraz nastąpi umiędzynarodowienie kształcenia m.in. poprzez wprowadzenie potoków obcojęzycznych oraz
zwiększenie ilości przedmiotów fakultatywnych prowadzonych w językach obcych,
e) infrastruktura dydaktyczna zostanie rozbudowana,
f) wspierane będą: działalność kół naukowych, podejmowana przez studentów
aktywność w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, podejmowanie
współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, co pomoże przyszłym absolwentom
rozwinąć wewnętrzną kreatywność i innowacyjność, które są niezbędne we współczesnej gospodarce.
Realizacja tych celów strategicznych Uniwersytetu Szczecińskiego jest możliwa
tylko dzięki wsparciu rozwoju kapitału ludzkiego. Dlatego niezbędne z punktu widzenia interesariuszy uczelni są:
a) wspieranie ścieżek rozwoju kadry naukowej, m.in. za pomocą stypendiów,
urlopów naukowych, staży oraz wyjazdów zagranicznych,
b) ułatwienie i motywowanie kadry naukowej do mobilności,
c) udzielenie wsparcia najlepszym naukowcom,
d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych i międzynarodowych,
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e) przygotowanie systemu premii, nagród, wyróżnień, które skłonią pracowników do pozyskiwania grantów,
f) podjęcie działań mających na celu zapraszanie profesorów z zagranicy na
wykłady, studia doktoranckie, studia MBA czy konferencje.
Kolejnym celem strategicznym Uniwersytetu Szczecińskiego jest współpraca
z otoczeniem, dzięki której uczelnia będzie postrzegana jako wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny na Pomorzu Zachodnim, a zatem wzrośnie też jej prestiż. Jako
otoczenie są kwalifikowane przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego,
absolwenci, inne uczelnie, a także instytucje kulturalne. Konieczne jest zatem podjęcie działań, które pomogą Uniwersytetowi:
a) we wzmocnieniu roli (także kulturotwórczej), jaką odgrywa on w Szczecinie
oraz regionie Pomorza Zachodniego,
b) w utrzymywaniu kontaktów i współpracy z absolwentami,
c) w podejmowaniu i utrzymywaniu współpracy ze światem biznesu,
d) we wspieraniu oraz inicjowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi
uczelniami.
Ostatni z celów wymienionych w strategii Uniwersytetu Szczecińskiego to poprawa struktury organizacyjnej oraz podniesienie sprawności zarządzania uczelnią.
Jego realizacja pod kątem zadowolenia interesariuszy będzie wymagać m.in:
a) stworzenia nowego systemu motywacyjnego, bardziej adekwatnego do stawianych pracownikom wymagań,
b) usprawnienia komunikacji:
–– ze studentami,
–– z doktorantami,
–– z pracownikami,
–– z administracją,
–– z otoczeniem.

4. Propozycja mierników dla Uniwersytetu Szczecińskiego
w ramach perspektywy interesariuszy
W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego zaplanowano podjęcie szerokich działań
mających na celu zrealizowanie założonej misji. Dlatego też krótko po jej opracowaniu powołano zespół do spraw opracowań zasad controllingu na Uniwersytecie
Szczecińskim, którego członkiem została Autorka artykułu. Końcowym efektem
prac tego zespołu ma być wprowadzenie na uczelni zbilansowanej karty wyników.
W wyniku działania zespołu przygotowano listę mierników, które pozwalałyby
na ocenę stopnia realizacji celów strategicznych bez podziału na perspektywy. Po
przeanalizowaniu strategii i grup interesariuszy Autorka postanowiła zmodyfikować
podejście do perspektywy klienta i przygotowanej listy mierników, a efektem jest
poniższa propozycja mierników dla perspektywy interesariuszy.
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Każda z grup interesariuszy Uniwersytetu Szczecińskiego ma inne wymagania
informacyjne odnośnie do realizowanej przez uczelnię strategii. Pierwsza grupa –
studenci najbardziej interesują się perspektywami, jakie stwarza im ukończenie danej uczelni. Istotne dla nich są zatem takie informacje, jak:
–– marka uczelni i opinia o niej,
–– perspektywy zdobycia pracy w wyuczonym zawodzie po ukończeniu studiów,
Tabela 1. Propozycja mierników dla Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie interesariuszy, którymi są studenci
Cel
Dostosowanie oferty
kształcenia do potrzeb rynku
pracy

Perspektywa interesariuszy (studenta)

Rozwój oferty studiów I, II
i III stopnia, studiów
podyplomowych oraz innych
form kształcenia
Rozszerzenie oferty
dla cudzoziemców
i umiędzynarodowienie
kształcenia
Wspieranie rozwoju
infrastruktury dydaktycznej
Kształcenie i wzmacnianie
postaw i zachowań
innowacyjnych

Wzmacnianie roli
Uniwersytetu Szczecińskiego
w Szczecinie i regionie
Pomorza Zachodniego
Wzmacnianie więzi
z absolwentami

Wspieranie współpracy
z instytucjami z otoczenia
biznesu
Polepszenie komunikacji
z otoczeniem, studentami,
pracownikami i administracją

Miernik
liczba kierunków i rodzaj kierunków zamawianych, otwieranych na
zlecenie przedsiębiorstw
procent absolwentów pracujących w wyuczonym zawodzie
liczba praktycznych kierunków (profili kształcenia)
liczba i rodzaj studiów podyplomowych
liczba i rodzaj uruchamianych nowych kierunków studiów
i specjalności
liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególnych kierunkach
liczba studentów z zagranicy
liczba studentów wyjeżdżających za granicę w ramach różnych
programów wymiany studentów
liczba przedmiotów prowadzonych w językach obcych
liczba kierunków prowadzonych w potokach obcojęzycznych
liczba stanowisk badawczych
liczba studentów przypadających na jedno stanowisko podczas zajęć
laboratoryjnych
liczba nagród i wyróżnień za prace dyplomowe (magisterskie,
doktorskie) otrzymanych przez studentów
liczba projektów, w które zaangażowani są studenci
procent studentów przynależących do organizacji studenckich
liczba kół naukowych i innych organizacji studenckich
miejsce uczelni/wydziału w rankingach
liczba osiągnięć studentów w konkursach regionalnych
liczba programów poszerzania kwalifikacji i wiedzy kierowanych do
absolwentów
liczba ofert pracy kierowanych przez przedsiębiorców bezpośrednio
do absolwentów
liczba jednostek, które zdecydowały się przyjąć studentów na
praktyki
liczba skarg składanych przez studentów
liczba spraw sądowych z powództwa studentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ossowski 2008, s. 13; Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego].

Perspektywa interesariuszy a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia

241

–– szanse odbycia staży i praktyk,
–– oferta programowa,
–– ze względu na postępujące procesy globalizacyjne, niezmiernie ważna dla młodych ludzi jest możliwość studiowania na potokach obcojęzycznych, pozwalająca na poszerzenie fachowego słownictwa,
–– rodzaj i wiek dostępnej infrastruktury badawczej,
–– funkcjonowanie organizacji studenckich, dzięki którym możliwy będzie samorozwój, zdobywanie doświadczeń, poszerzanie wiedzy praktycznej, podejmowanie działań, współpraca ze starszymi kolegami,
–– liczba ofert pracy dla absolwentów oraz powiązany z tym odsetek absolwentów
pracujących w wyuczonym zawodzie.
Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego stara się zapewnić tej grupie interesariuszy jak najlepsze perspektywy rozwoju. Jest to bowiem sposób na podniesienie
atrakcyjności uczelni dla młodych ludzi. Tab. 1 prezentuje propozycję mierników
dopasowanych do celów wymienionych w strategii uczelni, które będą odpowiadały
zapotrzebowaniu informacyjnemu studentów.
Kolejną grupą interesariuszy Uniwersytetu Szczecińskiego są pracownicy naukowi. To od wkładu ich pracy, posiadanego przez nich potencjału zależy rozwój
i realizacja zadań statutowych szkoły wyższej. Tab. 2 przedstawia mierniki, które
dostarczają informacji istotnych dla tej grupy. Dzięki nim pracownicy widzą swoje
szanse dalszego rozwoju, awansów i podejmowania badań na europejskim i światowym poziomie.
Kolejną grupą interesariuszy są przedsiębiorcy. To z nimi Uniwersytet Szczeciński chce podejmować współpracę. Przedsiębiorców interesuje najbardziej to, czy
uczelnia prowadzi badania, szkolenia na zlecenie biznesu, dostarcza na rynek pracy
absolwentów posiadających odpowiednie kompetencje, prowadzi kierunki atrakcyjne dla młodych ludzi. Propozycje mierników, które pozwolą na dostarczenie interesujących przedsiębiorców informacji, zawarte są w tab. 3.
Ostatnią grupę interesariuszy Uniwersytetu Szczecińskiego stanowią instytucje
państwowe, a wśród nich Urząd Miasta, Urząd Pracy oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Dla Ministerstwa oraz instytucji państwowych związanych
z regionem, w którym funkcjonuje szkoła wyższa, ważne jest, by uczelnia:
–– była jak najbardziej atrakcyjna,
–– dostosowywała swoją ofertę do potrzeb rynku,
–– przygotowywała szkolenia na potrzeby osób bezrobotnych, dzięki którym mogliby oni się przekwalifikować, uaktualnić swoją wiedzę,
–– rozwijała się,
–– pozyskiwała finansowania w sposób nieobciążający ich własnych budżetów,
–– nakłady ponoszone na edukację nie były zbyt wysokie.
Dlatego też ważne dla tych instytucji są działania, które wpłyną na realizację ich
oczekiwań. Stopień ich realizacji można mierzyć w Uniwersytecie Szczecińskim za
pomocą zaproponowanych w tab. 4 mierników.
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Tabela 2. Propozycja mierników dla Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie klienta, którym jest
pracownik naukowy
Cel

Miernik

Wspieranie dziedzin nauki o dużym
potencjale

nakłady poniesione na opracowanie patentów

Stworzenie warunków do pozyskania
grantów

liczba otrzymanych grantów w ramach poszczególnych konkursów

Wspieranie innowacyjności
w badaniach

liczba patentów

liczba otrzymanych nagród grupowych i indywidualnych
łączna wartość pozyskanych z zewnątrz źródeł finansowania
miejsce rankingowe i renoma uczelni zagranicznych, w których jest
możliwość odbycia stażu
liczba konferencji, w których pracownik brał udział (w tym
międzynarodowych)

Wspieranie rozwoju infrastruktury
badawczej

poziom nakładów na aparaturę badawczą
średni wiek aparatury badawczej

Perspektywa interesariuszy (pracownika naukowego)

dostępność najnowszej literatury
Wspieranie komercjalizacji badań
naukowych i transferu wiedzy

liczba (wartość, rodzaj) zleceń na rzecz praktyki

Wspieranie ochrony własności
intelektualnej

liczba procedur z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dbałość o rozwój naukowy
pracowników

średni okres zdobywania stopni i tytułów naukowych

Rozszerzenie oferty dla cudzoziemców
i umiędzynarodowienie kształcenia

liczba studentów z zagranicy

liczba patentów

liczba i czas trwania szkoleń i staży pracowników
liczba studentów wyjeżdżających za granicę w ramach różnych
programów wymiany studentów
liczba przedmiotów prowadzonych w językach obcych
liczba kierunków prowadzonych w potokach obcojęzycznych

Wspieranie ścieżek rozwoju kadr

okres niezbędny do uzyskania tytułu naukowego
liczba szkoleń pracowników
liczba staży naukowych

Wspieranie mobilności kadry naukowej

liczba i rodzaj staży naukowych

Wspieranie liderów szczecińskiej
nauki

liczba i rodzaj nagród przyznawanych pracownikom Uniwersytetu

Tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych
i międzynarodowych

liczba zespołów międzynarodowych

Stworzenie zachęt do pozyskiwania
grantów

rodzaj i wartość przyznawanych nagród

Wzmacniacie roli Uniwersytetu
Szczecińskiego w Szczecinie i na
Pomorzu Zachodnim

miejsce uczelni/wydziału w rankingach

Wpieranie współpracy z instytucjami
z otoczenia biznesu

liczba osób przynależnych do organów spółek handlowych

Wspieranie inicjatyw i współpracy
międzyuczelnianej

liczba i wartość realizowanych projektów międzyuczelnianych

liczba uzyskanych przez pracowników tytułów honorowych
liczba zespołów interdyscyplinarnych

liczba i rodzaj projektów dotyczących upowszechniania nauki
i kultury, w których brali udział pracownicy

liczba organizacji, z którymi współpracuje uczelnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ossowski 2008, s. 13; Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego].
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Perspektywa interesariuszy (przedsiębiorcy)

Tabela 3. Propozycja mierników dla Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie klienta, którym jest
przedsiębiorstwo
Cel
Miernik
Wspieranie komercjalizacji badań liczba i wartość badań prowadzonych na rzecz praktyki
naukowych i transferu wiedzy
Dostosowanie oferty do potrzeb liczba szkoleń/kierunków zamawianych przez
rynku pracy
przedsiębiorców
wskaźnik atrakcyjności kierunku specjalności (mierzony
aprobatą praktyków)
liczba stypendiów fundowanych przez przedsiębiorców
liczba oferowanych praktyk
Wspieranie współpracy
liczba i wartość tworzonych wspólnie projektów
z otoczeniem biznesu
liczba i wartość opracowań tworzonych na rzecz biznesu
liczba umów o współpracy podpisanych z przedsiębiorstwami
liczba oferowanych praktyk dla studentów
liczba oferowanych staży dla absolwentów
liczba ofert pracy skierowanych do absolwentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ossowski 2008, s. 13, Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego].

Perspektywa
interesariuszy (instytucji
państwowych)

Tabela 4. Propozycja mierników dla Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie klienta, którym są
instytucje państwowe
Cel
Wspieranie prorozwojowych dziedzin nauki
Stworzenie warunków do pozyskiwania
grantów
Wzmacnianie roli Uniwersytetu w Szczecinie
i regionie
Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb
rynku pracy

Miernik
liczba publikacji i ich punktacja
liczba patentów
liczba przyznanych grantów
liczba i rodzaj szkoleń dla bezrobotnych
nakłady finansowe na otwarcie nowych
kierunków

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ossowski 2008, s. 13; Strategia Uniwersytetu Szczecińskiego].

Proponowane mierniki w perspektywie interesariuszy, porównywane między
kolejnymi latami funkcjonowania BSC, mogą pomóc Uniwersytetowi Szczecińskiemu określić, czy jego atrakcyjność dla studentów i przedsiębiorców z czasem się
zwiększa, czy może należy podjąć działania, które zmienią dotychczasowe działania, które nie przynoszą zamierzonego efektu. Dostępność do odpowiednich mierników dla pracowników naukowych może służyć jako motywator do efektywniejszej
pracy badawczej oraz podnoszenia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Odpowiednie wartości wymienionych mierników to wskazówka dla uniwersytetu
odnośnie do postępów w realizacji strategii i misji, która została mu wyznaczona.
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5. Zakończenie
Uniwersytet Szczeciński przy obecnej strategii jest w stanie wdrożyć zbilansowaną
kartę wyników. Co ważniejsze pomogłaby ona wielu jego pracownikom zrozumieć
w jaki sposób ich praca, prowadzone badania, podejmowana współpraca z biznesem
przekładają się na realizację założonej strategii i rozwój uczelni. Niemniej jednak
warto byłoby się zastanowić nad drobnymi modyfikacjami strategii i uporządkowaniem jej pod kątem zbilansowanej karty wyników.
Wszystkie perspektywy BSC są ważne. Jednak ze względu na misję nadrzędną
Uniwersytetu Szczecińskiego, najważniejsza zdaje się proponowana perspektywa
interesariuszy, która zwraca uwagę nie tylko na klientów jako studentów, ale też na
pozostałe grupy, wpływające na rozwój uczelni. Liczba mierników zaproponowanych w tej perspektywie jest stosunkowo duża. Warto jednak nadmienić, że ten sam
miernik może być wykorzystywany w każdej grupie interesariuszy, jak również
w pozostałych perspektywach. Proponowane mierniki mają jak najdokładniej odzwierciedlić informacje potrzebne do określenia, czy podejmowane działania sprzyjają realizacji celów strategicznych uczelni. Ograniczenie liczby mierników wymaga
wcześniejszego wskazania czynników sukcesu uniwersytetu, a także obserwacji ich
zmienności i realnego wpływu mierzonych efektów na realizację założonych celów.
Przydatna byłoby również modyfikacja strategii, która pozwoliłaby na zwiększenie
jej przejrzystości.
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