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ROLA KONWENTU W PROCESIE 
ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Współpraca szkół wyższych z otoczeniem

Z miany w  otoczeniu szkół wyższych oraz będące ich 
następstwem cele i  kierunki polityki publicznej kra-

jowej i na poziomie europejskim w obszarze zarządzania 
szkolnictwem wyższym powodują, że coraz ważniejszym 
wymiarem działalności szkół wyższych staje się współ-
praca z  interesariuszami zewnętrznymi. Szkoły wyższe 
współdziałają z otoczeniem poprzez różne formy edukacji 
ustawicznej (np. uniwersytety dziecięce), mechanizmy 
transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań nauko-
wych (głównie akademickie inkubatory przedsiębiorczo-
ści oraz centra transferu technologii) oraz udostępnianie 
swoich zasobów (np. infrastruktury). 

Zwiększenie oddziaływania podmiotów zewnętrznych 
na proces zarządzania uczelnią, zarówno w obszarze kształ-
cenia, jak i  prac badawczo-rozwojowych, następuje pod 
wpływem kilku powiązanych ze sobą czynników. Odnosząc 
się jedynie do jednego z nich – zmian będących konsekwen-
cją realizacji procesu bolońskiego – nie ulega wątpliwości, 
że z uwagi na przesłanki troski o społeczeństwo i rynek pra-
cy proces ten przyczynia się do wzmocnienia komunikacji 
uczelni z interesariuszami zewnętrznymi. Oceniając okres 
przed rozpoczęciem reform bolońskich, należy przyznać, 
że w pewnych obszarach kształcenia dialog szkół wyższych 
z  otoczeniem był dobrze rozwinięty. Proces boloński roz-
szerzył jednak zakres i podniósł jego rangę. Wpływ intere-
sariuszy na kształt i  sposób realizacji misji akademickich 
przez szkoły wyższe został również wzmocniony poprzez 
wprowadzenie nowych struktur zarządczych, takich jak 
rady interesariuszy, które funkcjonują jako ciała dorad-
cze w  szkołach wyższych w  wielu europejskich krajach. 
W przypadku Danii, Austrii, Norwegii, Niemiec, Holandii 
zostało powołanych wiele ciał interesariuszy (Reichert, 
2010, s. 117). Podobnie na Litwie – zgodnie z najnowszą re-
formą edukacji na poziomie wyższym partnerzy społeczni 
stają się członkami organów zarządzających uniwersytetem 
(Vandzinskaite, Mažeikiené, 2015, s. 162). 

W pracach konceptualnych i badawczych dotyczących 
modeli zarządzania szkołami wyższymi aspekt relacji 
szkoły wyższej z  otoczeniem znajduje odzwierciedlenie 
m.in. w koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego B. Clar-
ka. B. Clark (2004, s. 5–8) w trakcie swoich badań zidenty-
fikował 5 cech, które – jego zdaniem – są fundamentalne 
dla procesu zarządzania uczelnią zorientowaną na 
otoczenie. Wśród nich znajduje się rozwój tzw. segmentów 
peryferyjnych. Uważa, że podmioty te są  kluczowe 
w rozwijaniu współpracy z otoczeniem w zakresie transfe-
ru wiedzy, kontaktów z biznesem i absolwentami, pozyski-
wania środków finansowych, ochrony własności intelek-
tualnej i kształcenia ustawicznego. Ich tworzeniu sprzyja 
rosnące znaczenie interesariuszy (którzy lepiej rozumieją 
potrzeby i oczekiwania społeczne) w podejmowaniu klu-
czowych decyzji, a nawet współzarządzaniu uczelnią. 

Uwzględniając specyfikę polskiego systemu szkolnic-
twa wyższego, do takich podmiotów możemy zaliczyć 
konwent. Konwent jest podmiotem o  trwałym charakte-
rze, ustawowo umiejscowionym w  strukturach organiza-
cyjnych szkół wyższych w Polsce. 

Poglądy na temat uprawnień czy szerszej roli, jaką po-
winien odgrywać konwent w  procesie zarządzania uczel-
nią, wyrażane na łamach literatury przedmiotu, są zróżni-
cowane. M. Seweryński (2015) rolę konwentu określa jako 
społeczną kontrolę i dbanie o uwzględnianie w działalno-
ści uczelni lokalnych potrzeb społecznych. Nie kwestio-
nując przydatności konwentu w takiej roli, uważa jednak, 
odwołując się do poszanowania akademickiej autonomii 
szkoły wyższej, że kompetencje te powinny mieć charakter 
jedynie opiniodawczy i nie mogą podważać ustawowych 
uprawnień senatu szkoły wyższej. 

Na ważny problem zwracają uwagę A. Jajszczyk i L. Pa-
cholski. Odnosi się on do sfery realnej działalności, a więc 
rzeczywistych uprawnień tego organu: w wielu uczelniach 
konwent pełni funkcje jedynie „dekoracyjne”. W  takich 
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przypadkach rekomendacje konwentu nie są wiążące dla 
władz uczelni i  zapewne dlatego trudno jest znaleźć oso-
bistości z  otoczenia społecznego i  gospodarczego, które 
chciałyby się angażować w prace tego ciała (Jajszczyk, Pa-
cholski, 2010). Uważa się, że takiemu stanowi rzeczy sprzy-
ja brak ustawowo zdefiniowanych kompetencji konwentu. 
W tym duchu wypowiada się na przykład M. Rószkiewicz 
w raporcie Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego. Wyzwa-
nia w  obszarach strategicznych (2009). Wśród katalogu 
oczekiwań wyrażonych przez przedstawicieli środowiska 
akademickiego i interesariuszy zewnętrznych wobec prze-
mian w polskim systemie szkolnictwa wyższego wymienia 
zmiany kompetencji organów kolegialnych uczelni. W od-
niesieniu do konwentu postuluje, aby stał się obligatoryj-
nym organem o  konkretnych kompetencjach w  zakresie 
strategii i dialogu zewnętrznego (Rószkiewicz, 2009, s. 36).

Zagadnienie konwentu szkół wyższych rzadko bywa 
przedmiotem badań empirycznych. Nielicznym przykła-
dem są badania K. Lei (2013, s. 127). W trakcie wywiadów 
z  rektorami publicznych uczelni technicznych dotyczą-
cych koncepcji i  problemów zarządzania uczelniami pu-
blicznymi w Polsce cytowany autor zebrał opinie na temat 
roli konwentu. Opinie były zróżnicowane: od konstatacji 
rektora Politechniki Wrocławskiej, że konwent nie jest 
niczym nowym, gdyż w uczelni funkcjonowała rada spo-
łeczno-gospodarcza skupiająca przedstawicieli samorzą-
du, biznesu i środowiska akademickiego, do stwierdzenia 
rektora AGH, że konwent traktuje jako izbę niższą senatu.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli 
konwentu w  procesie zarządzania uczelnią poprzez ana-
lizę występowania tego organu w  strukturach organiza-
cyjnych szkół wyższych, jego składu oraz zakresu upraw-
nień. Problem badawczy przeanalizowano, koncentrując 
się na uregulowaniach formalnoprawnych, literaturze 
przedmiotu oraz wynikach badań własnych – jakościowej 
analizie statutów szkół wyższych oraz wynikach badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród rektorów szkół 
wyższych. W artykule używa się zamiennie sformułowań 

„uczelnia” oraz „szkoła wyższa”, określając tymi terminami 
wszystkie instytucje edukacji wyższej w Polsce.

Uwarunkowania prawne 
dotyczące tworzenia i uprawnień 
konwentu w polskim systemie 
szkolnictwa wyższego 

K onwent w świetle obecnego porządku prawnego jest 
ustawowym ciałem kolegialnym obligatoryjnym 

dla struktur publicznych uczelni zawodowych, fakulta-
tywnym dla publicznych uczelni akademickich. Ustawa 
Prawo o  szkolnictwie wyższym z  dnia 27 lipca 2005  r. 
wskazuje, że w „publicznej uczelni, jeżeli statut tak stanowi, 
obok senatu lub organu kolegialnego może działać konwent” 
i dalej – „w publicznej uczelni zawodowej działa konwent” 
(Ustawa, 2005, art. 60, ust. 4 i 4a). W przypadku uczelni 
niepublicznych ustawa nie ogranicza, a  z  drugiej strony 
nie nakazuje tworzenia innych niż senat organów kole-
gialnych. Sposób powoływania konwentu, jego szczegó-
łowy skład, a także kompetencje regulują statuty uczelni. 

Zgodnie z  literą prawa, statut uczelni publicznej może 
określać wspólne kompetencje senatu i konwentu, a także 
ustalać tryb zwoływania i prowadzenia wspólnych posie-
dzeń oraz podejmowania wspólnych uchwał.

Nowelizacja ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym, jaka 
weszła w  życie 1.10.2016  r., stanowi, że w  skład konwentu 
uczelni publicznej wchodzą przedstawiciele otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego uczelni i  samorządu terytorialnego 
(stanowiący nie mniej niż połowę składu konwentu). W skład 
konwentu uczelni publicznej zawodowej mogą wchodzić 
przedstawiciele uczelni akademickiej, z którą uczelnia zawo-
dowa współdziała. Ustawodawca zobligował uczelnie do do-
stosowania składów konwentu do nowych regulacji w ciągu 
9 miesięcy od czasu wejścia w życie nowelizacji. 

W świetle porządku prawnego, jaki obowiązywał przed 
1.10.2016  r., w  przypadku publicznych uczelni zawodo-
wych ustawa wskazywała obligatoryjne i  fakultatywne 
kategorie podmiotów tworzących konwent. Do tych 
pierwszych zaliczano: przedstawicieli organów samorzą-
du terytorialnego (nie więcej niż dwóch), przedstawicieli 
pracodawców (co najmniej pięciu) oraz przedstawicieli 
uczelni. W  konwencie tych uczelni mogli również zasia-
dać przedstawiciele organów samorządu zawodowego, 
instytucji naukowych, zawodowych i  twórczych, organi-
zacji pracodawców i samorządu gospodarczego, instytucji 
finansowych oraz przedstawiciele uczelni akademickiej, 
z którą uczelnia zawodowa współdziała. Z kolei w skład 
konwentu publicznej uczelni akademickiej mogli wcho-
dzić przedstawiciele: uczelni, organów samorządu te-
rytorialnego i  zawodowego, instytucji i  stowarzyszeń 
naukowych, zawodowych oraz twórczych, organizacji 
pracodawców i  samorządu gospodarczego, przedsiębior-
ców i  instytucji finansowych. Warto również przywołać 
zapisy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szko-
łach zawodowych, w  oparciu o  którą do czasu wprowa-
dzenia ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym funkcjonowały wyższe szkoły zawodowe. Usta-
wa stanowiła, że do kompetencji konwentu państwowej 
uczelni zawodowej należało (Ustawa, 1997, art. 33): 

• opiniowanie przedstawionych przez senat planów dzia-
łalności finansowej uczelni, 

•  zatwierdzanie, na wniosek senatu, rozmiarów kształ-
cenia oraz kierunków i/lub specjalności zawodowych,

• opiniowanie przedstawionych przez senat kandydatów 
na rektora i kanclerza, 

• wyrażanie opinii w sprawie odwołania rektora, prorek-
tora i kanclerza, 

• wyrażanie zgody na zawieranie umów o  współpracy 
z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi oraz 
innymi podmiotami gospodarczymi, 

• wyrażanie zgody w sprawach dotyczących mienia i go-
spodarki uczelni, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, 

• opiniowanie spraw dotyczących: nabycia lub zbycia 
przez uczelnię mienia o  wartości określonej w  statu-
cie, przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o wartości 
określonej w statucie,

• przystąpienia do spółki lub innej organizacji gospodar-
czej oraz utworzenia fundacji.
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Ponadto wśród wspólnych z  senatem kompetencji 
znajdowało się: uchwalanie statutu, ustalanie ogólnych 
kierunków działalności i  rozwoju uczelni, ocenianie 
działalności kanclerza, zatwierdzanie rocznych sprawoz-
dań z działalności rektora (Ustawa, 1997, art. 36, ust. 1). 
Jak widać, były to znaczące uprawnienia o  charakterze 
zarządczym. 

Metoda badawcza

W   celu rozpoznania obecności konwentu w  struktu-
rach organizacyjnych szkół wyższych, a także jego 

składu oraz zakresu uprawnień przeprowadzono badania 
empiryczne. 

W pierwszym badaniu, które miało charakter eksplora-
cyjny, analizie poddano 13 nielosowo wybranych statutów 
szkół wyższych, w  tym 4  publicznych uczelni akademic-
kich, 4  państwowych wyższych szkół zawodowych oraz 
5  uczelni niepublicznych. Dobór oparto na dostępności 
statutu na stronie internetowej uczelni. Badanie prze-
prowadzono w 2014 r. W oparciu o wyniki tego badania 
oraz uwzględniając regulacje zawarte w  ustawie Prawo 
o  szkolnictwie wyższym opracowano katalog podmiotów 
tworzących możliwy skład konwentu, a także zakres jego 
uprawnień, co wykorzystano do budowy kwestionariusza 
do badania ankietowego. 

Dla uzyskania szerszego obrazu badanego zjawiska, 
zgodnie z  zasadą triangulacji metodologicznej, przepro-
wadzono również badanie pierwotne metodą indywidu-
alnej ankiety pocztowej skierowanej do rektorów szkół 
wyższych1. Zaproszenie do udziału w badaniu skierowano 
do wszystkich szkół wyższych funkcjonujących pod nad-
zorem ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (N=377). 
Operat stanowił wykaz uczelni publicznych i niepublicz-
nych o statusie uczelni działającej, który ustalono w opar-
ciu o: rejestr uczelni niepublicznych i  związków uczelni 
niepublicznych dostępny w  systemie POL-on (n=282), 
wykaz publicznych uczelni akademickich (n=59), wykaz 
państwowych wyższych szkół zawodowych (n=36). Ba-
danie przeprowadzono w 2015 roku. W celu osiągnięcia 
optymalnej kompletności badania w trakcie procesu zbie-
rania materiału badawczego prowadzono również monit 
telefoniczny oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicz-
nej. Ostateczny zwrot ankiet w odniesieniu do poszczegól-
nych typów szkół był następujący: 

• w grupie publicznych uczelni akademickich – uzyska-
no 31 ankiet, co stanowiło 52,5% zbiorowości w tej gru-
pie szkół,

• w  grupie państwowych wyższych szkół zawodowych 
–  uzyskano 18 ankiet, co stanowiło 50% zbiorowości 
w tej grupie szkół,

• w grupie uczelni niepublicznych – uzyskano 51 ankiet, 
co stanowiło 18,1% zbiorowości w tej grupie szkół.
W  efekcie nie było to badanie pełne (pomimo pier-

wotnego zamiaru), a  kompletność jego realizacji wynio-
sła 26,5%2. Z uwagi jednak na to, że co druga publiczna 
uczelnia akademicka, co druga państwowa wyższa szkoła 
zawodowa oraz prawie co piąta uczelnia niepubliczna 
wzięły udział w badaniu, można założyć, że uzyskano do-

brą reprezentację analizowanej zbiorowości. Nie istnieje, 
niestety, metoda na ustalenie post factum losowości próby, 
a sam przedmiot badań jest na tyle mało rozpoznany, że 
nie ma w  zasadzie możliwości bezpośredniego odnosze-
nia własnych wyników do badań innych autorów. 

Wyniki badania statutów uczelni3

W   publicznych uczelniach akademickich konwent 
wystąpił w  75% badanych przypadków. W  grupie 

badanych państwowych wyższych szkół zawodowych we 
wszystkich przypadkach statut przewidywał funkcjono-
wanie konwentu. Odwrotna sytuacja wystąpiła w grupie 
uczelni niepublicznych. W żadnym z badanych przypad-
ków statut nie przewidywał wśród organów kolegialnych 
uczelni konwentu ani innego ciała, którego charakter był-
by zbliżony do konwentu. 

Konwent, zarówno w  przypadku publicznych uczelni 
akademickich, jak i państwowych wyższych szkół zawodo-
wych, powoływany jest przez rektora (samodzielnie bądź 
po zasięgnięciu opinii senatu) lub przez senat na wniosek 
rektora. W  prawie wszystkich badanych dokumentach 
znajdowała się informacja o  długości okresu kadencji 
konwentu. Wynosiła zawsze 4 lata, co jest zbieżne z długo-
ścią okresu kadencji senatu i co w wymiarze praktycznym 
należy ocenić pozytywnie. Szczególnie, że ustawa Prawo 
o szkolnictwie wyższym w przypadku uczelni publicznych 
daje możliwość określenia w  statucie wspólnych kompe-
tencji z senatem, a co za tym idzie – odbywania wspólnych 
posiedzeń oraz podejmowania wspólnych uchwał. 

Badane dokumenty poddano również analizie w zakre-
sie składu konwentu. W  grupie państwowych wyższych 
szkół zawodowych, w której to grupie konwent jest ciałem 
obligatoryjnym, statuty w sposób bardzo precyzyjny okre-
ślały typ przedstawiciela (z reguły poprzez podanie nazwy 
własnej) oraz jego liczebność. Wyniki analizy przedstawia 
tabela 1. 

Kolejnym celem badawczym była analiza uprawnień 
konwentu. W  odniesieniu do publicznych uczelni aka-
demickich uzyskane wyniki pogrupowano w następujące 
obszary kompetencji tego organu:

• wyrażanie opinii o  ogólnych kierunkach działania 
uczelni,

• proponowanie zmian w ofercie edukacyjnej na pozio-
mie kierunków oraz specjalności kształcenia wiążą-
cych ofertę z potrzebami regionalnymi,

• wyrażanie opinii w sprawie działalności badawczej,
• wsparcie organizacyjne i  finansowe działań rozwojo-

wych uczelni, w szczególności w wymiarze moderniza-
cji bazy materialnej,

• promowanie działań uczelni w kraju i zagranicą, w tym 
wzmacnianie instytucjonalnych mechanizmów współ-
pracy uczelni z  przedstawicielami władz publicznych 
i sfery gospodarczej. 
Z  kolei, w  odniesieniu do grupy państwowych wyż-

szych szkół zawodowych wyniki analizy zadań konwentu 
przedstawiają się następująco:

• opiniowanie, wspieranie i podejmowanie działań mają-
cych na celu rozwój uczelni,
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Tab. 1. Skład konwentu w świetle badania statutów szkół wyższych*

Publiczne uczelnie akademickie Państwowe wyższe szkoły zawodowe

• przedstawiciele władzy rządowej
• przedstawiciele władzy samorządowej 
• przedstawiciele gospodarki, w tym organizacji pracodawców 
• przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych
• przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych
• przedstawiciele innych uczelni współpracujących 
• rektor i byli rektorzy
• przedstawiciele wydziałów

• przedstawiciele władzy publicznej rządowej
• przedstawiciele władzy samorządowej
• przedstawiciele gospodarki, w tym organizacje pracodawców
• przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych
• przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych
• przedstawiciele innych uczelni współpracujących
• przedstawiciele instytucji rynku pracy
• rektor i prorektorzy
• kanclerz
• dziekani
• przedstawiciele nauczycieli akademickich
• przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
• przedstawiciele związków zawodowych 
• przedstawiciele studentów

* W tabeli podano wszystkie kategorie ustalonych typów podmiotów konwentu 
Źródło: opracowanie własne 

• proponowanie zmian w ofercie edukacyjnej na pozio-
mie kierunków i  specjalności kształcenia wiążących 
ofertę z potrzebami regionalnymi,

• pomoc w  działaniach ukierunkowanych na rozwój 
bazy materialnej uczelni,

• wsparcie w realizacji projektów badawczych, konferen-
cji, seminariów,

• wzmacnianie instytucjonalnych mechanizmów współ-
pracy uczelni z  przedstawicielami władz publicznych 
i sfery gospodarczej,

• wsparcie organizacyjne i  finansowe dla inkubatorów 
przedsiębiorczości i  innych inicjatyw gospodarczych 
uczelni,

• promowanie uczelni (w  szczególności absolwentów) 
w kraju i zagranicą,

• opiniowanie przedstawionych przez senat bieżących 
planów działalności uczelni.
W  świetle zaprezentowanych wyników wydaje się, że 

zidentyfikowane w  statutach kompetencje konwentu od-
noszą się do wszystkich ważnych obszarów działalności 
uczelni, a zróżnicowany skład umożliwia dobrą reprezen-
tację „głosu” otoczenia w procesie zarządzania uczelnią.

Wyniki badań

W   świetle wyników badania ankietowego konwent 
wystąpił w  strukturach prawie wszystkich bada-

nych państwowych wyższych szkół zawodowych (94,4%), 
większości uczelni niepublicznych (86,3%) i publicznych 
uczelni akademickich (67,7%). Rozkład odpowiedzi na 
pytanie, jakie podmioty występują w strukturze konwentu 
w podziale na typy uczelni zaprezentowano w tabeli 2. 

W  kafeterii, oprócz kategorii podmiotów wymienio-
nych powyżej, respondenci mieli możliwość wskazania 
innych podmiotów, które występują w składzie konwentu 
danej uczelni. Z  takiej możliwości skorzystał prawie co 
czwarty respondent. W  grupie uczelni niepublicznych 
respondenci wymieniali takie podmioty, jak: założyciel, 
przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych i  placówek oświatowych, firmy 

HR, absolwenci, placówki kulturalne, służba zdrowia. 
Rektorzy państwowych wyższych szkół zawodowych 
wskazywali na przedstawicieli banków, stowarzyszeń 
księgowych oraz archidiecezji. W  odpowiedziach rek-
torów publicznych uczelni akademickich pojawiły się 
następujące odpowiedzi: sieci oraz stowarzyszenia regio-
nalne i ogólnopolskie. 

Dla celów eksploracji zaprezentowanych powyżej 
wyników wykorzystano analizę czynnikową metodą 
głównych składowych PCA (ang. Principal Component 
Analisys). PCA polega na przekształceniu pierwotnych 
zmiennych obserwowalnych (zmiennych wejściowych) 
w nowe, nieobserwowalne i unormowane zmienne, nazy-
wane głównymi składowymi (czynnikami). W badaniach 
społecznych celem tej techniki jest najczęściej pogrupo-
wanie zmiennych pierwotnych i  stworzenie na ich pod-
stawie mniejszej liczby czynników przy jak najmniejszej 
utracie informacji. W  pierwszym etapie analizy w  pier-
wotnym zbiorze danych określono związki korelacyjne 
(korelacje na zmiennych zero-jedynkowych: podmiot 
występuje/nie występuje w konwencie). Uzyskane współ-
czynniki wskazywały na zasadność przeprowadzenia 
analizy czynnikowej. Macierz korelacji stanowiła pod-
stawę wyodrębnienia 4 składowych, które przedstawiono 
w tabeli 3. Wyróżniono ładunki czynnikowe na poziomie 
0,6  lub wyżej. Wyodrębnione składowe wyjaśniają łącz-
nie około 63% całkowitej wariancji. Określenia nadane 
poszczególnym składowym mają charakter autorski. 

Utworzone typy głównych składowych wyraźnie róż-
nicuje rodzaj uczelni4. Pierwsza składowa określona jako 
interesariusze wewnętrzni i  studenci grupuje dziekanów 
(przedstawicieli dziekanów), przedstawicieli pracowników 
naukowo-dydaktycznych oraz przedstawicieli studentów. 
Wyróżnia przede wszystkim uczelnie niepubliczne. Druga 
składowa –  interesariusze zewnętrzni instytucjonalnej 
współpracy regionalnej – obejmuje przedstawicieli: admi-
nistracji rządowej, administracji samorządowej, instytucji 
społecznych i  edukacyjnych. Taka struktura konwentu 
charakterystyczna jest dla państwowych wyższych szkół 
zawodowych, podobnie jak i trzecia składowa utworzona 
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Tab. 2. Podmioty występujące w strukturach konwentu badanych uczelni w podziale na typy szkół (w %)*

Kategorie podmiotów
Odsetek wskazań 

ogółem
N=82

Publiczne 
uczelnie 

akademickie
n=21

Państwowe 
wyższe szkoły 

zawodowe
n=17

Uczelnie 
niepubliczne

n=44

rektor/prorektorzy 91,5 85,7 100,0 90,9

kanclerz/kwestor 70,7 52,4 100,0 68,2

dziekani/przedstawiciele dziekanów 52,4 33,3 23,5 72,7

przedstawiciele pracowników 
naukowo-dydaktycznych 52,4 23,8 35,3 72,7

przedstawiciele pracowników administracyjnych 37,8 19,0 17,6 54,5

przedstawiciele studentów 47,6 28,6 17,6 68,2

przedstawiciele administracji rządowej 26,8 28,6 58,8 13,6

przedstawiciele administracji samorządowej 53,7 42,9 100,0 40,9

przedstawiciele gospodarki 59,8 61,9 100,0 43,2

przedstawiciele instytucji rynku pracy 34,1 23,8 41,2 36,4

przedstawiciele samorządu/-ów zawodowych 29,3 28,6 52,9 20,5

przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-
technicznych i/lub twórczych 17,1 19,0 17,6 15,9

przedstawiciele instytucji 
społecznych i edukacyjnych 32,9 28,6 47,1 29,5

inne 24,4 28,6 17,6 25,0

* Wyniki zaprezentowano zgodnie z układem poszczególnych kategorii podmiotów w kwestionariuszu ankiety 
Źródło: opracowanie własne

przez rektora/prorektora, kanclerza/kwestora, oraz pod-
mioty inne wskazywane przez respondentów. Czwarta 
składowa określona jako interesariusze zewnętrzni afi-
liacji środowiskowo-naukowej obejmuje przedstawicieli: 
samorządu/samorządów zawodowych oraz stowarzyszeń 
naukowo-technicznych i/lub twórczych. Te typy podmio-
tów najczęściej współstanowią konwent na publicznych 
uczelniach technicznych. 

Kolejne pytanie badawcze odnosiło się do określenia 
zakresu uprawnień konwentu. W  kafeterii odpowiedzi 
założono, że możliwe obszary uprawnień konwentu mogą 
mieć charakter opiniodawczo-doradczy lub/i  decyzyj-
ny. Uzyskane wyniki wskazują, że organ ten ma głównie 
charakter opiniodawczo-doradczy. Najczęściej opiniuje 
i  doradza w  kwestiach ogólnych kierunków działalności 
uczelni (misja, strategia) oraz zmian w ofercie edukacyjnej. 
Zdecydowanie rzadziej ma w tych kwestiach uprawnienia 
decyzyjne. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi przedstawio-
no w tabeli 4. 

Wśród innych (niewymienionych w  kafeterii), waż-
nych z punktu widzenia uczelni, kompetencji opiniodaw-
czo-doradczych konwentu wyszczególniono: diagnozę 
sytuacji w szkolnictwie wyższym, audyt strategii uczelni, 
jakość kształcenia, rozwój (zmiany) kadry, organizację 
praktyk studenckich, działania na rzecz konkurencyjno-
ści szkoły, promowanie uczelni oraz absolwentów za gra-
nicą, kreowanie wizerunku szkoły, pomoc absolwentom. 
W sferze wymienianych uprawnień decyzyjnych znalazły 
się: fundowanie stypendiów i staży, audyt strategii uczelni, 

rozwój kadry, zmiany w ofercie wynagradzania pracowni-
ków, promocja uczelni w regionie. 

Uzyskane wyniki5 poddano również analizie w  zakre-
sie ich zróżnicowania w  podziale na typy uczelni. Zróż-
nicowanie uprawnień konwentu pomiędzy typami szkół 
należy ocenić jako znaczne, poziom rozpiętości waha się 
w  przedziale od minus (-)25,2  do plus (+)12,7  pkt.proc. 
w stosunku do stanu ogółem, przy czym uzyskany obraz 
nie jest do końca jasny, stąd trudność w sformułowaniu 
wyraźnych konkluzji. 

Podsumowanie

P rzemiany szkolnictwa wyższego wskazują, że zarzą-
dzanie szkołami wyższymi ewoluuje w  kierunku 

koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego (Pluta-Olear-
nik, 2009; Thieme, 2009). Konstytutywną cechą takiego 
modelu szkoły wyższej jest zorientowanie na otoczenie 
wyrażające się między innymi w funkcjonowaniu w struk-
turach zarządczych organów skupiających kluczowych, 
z punktu widzenia uczelni, interesariuszy wewnętrznych 
i zewnętrznych. W polskim systemie szkolnictwa wyższe-
go takim organem jest konwent. 

Usytuowanie konwentu obok senatu w  struktu-
rze organów uczelni wskazuje na dużą rangę nadaną 
temu organowi przez ustawodawcę. W  świetle ładu 
prawnego, który obowiązywał do 1.10.2016  r. w  przy-
padku publicznych uczelni zawodowych ustawa Prawo 
o  szkolnictwie wyższym określała strukturę konwentu, 
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Tab. 3. Macierz rotowanych składowych dla typów podmiotów tworzących konwenty szkół wyższych

Podmiot
Składowa

1 2 3 4

rektor/prorektorzy ,197 -,124 ,742 ,030

kanclerz/kwestor ,183 -,024 ,729 -,330

dziekani/przedstawiciele dziekanów ,715 -,276 ,038 -,019

przedstawiciele pracowników 
naukowo-dydaktycznych ,853 ,037 ,189 -,133

przedstawiciele pracowników 
administracyjnych ,812 -,070 ,068 -,096

przedstawiciele studentów ,796 -,214 ,207 -0,19

przedstawiciele 
administracji rządowej -,221 ,671 -,160 -,205

przedstawiciele administracji 
samorządowej -,299 ,767 ,117 ,239

przedstawiciele gospodarki -,569 ,489 ,087 ,387

przedstawiciele instytucji 
rynku pracy -,141 ,482 -,124 ,447

przedstawiciele samorządu/-
ów zawodowych -,206 ,108 ,057 ,685

przedstawiciele stowarzyszeń 
naukowo-technicznych i/lub 
 twórczych

,035 ,107 -,184 ,779

przedstawiciele instytucji 
społecznych i edukacyjnych ,052 ,699 -,142 ,278

inne -,001 ,035 -,725 -,016

Nazwy składowych Interesariusze 
wewnętrzni i studenci

Interesariusze 
zewnętrzni 

instytucjonalnej 
współpracy regionalnej

Zarządzający szkołą 
wyższą oraz podmioty 

inne, wskazywane 
przez respondentów

Interesariusze 
zewnętrzni afiliacji 

środowiskowo-naukowej

Uwaga: 
rotacja: Varimax, KMO=0,747; p=0,001 
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA 12.5

Tab. 4. Uprawnienia konwentu szkół wyższych (N=82)*

Obszary uprawnień konwentu 

Uprawnienia 
opiniodawczo-doradcze

Uprawnienia decyzyjne, 
w tym współdecydowanie

n % n %

Ogólne kierunki działalności uczelni (misja, strategia) 58 70,7 28 34,1

Zmiany struktury organizacyjnej 32 39,0 20 24,4

Zmiany w ofercie edukacyjnej na poziomie 
kierunku studiów/makrokierunku 53 64,6 27 32,9

Zmiany w ofercie edukacyjnej na 
poziomie specjalności studiów 48 58,5 19 23,2

Rozwój bazy materialnej uczelni (w tym inwestycje) 46 56,1 14 17,1

Kierunki i formy działalności badawczo-rozwojowej 45 54,9 14 17,1

Tworzenie instytucjonalnych form wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej 42 51,2 13 15,9

Inny, ważny z punktu widzenia uczelni, obszar 11 13,4 5 6,1

* Wyniki zaprezentowano zgodnie z układem kwestionariusza ankiety
Źródło: opracowanie własne 
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nie tylko wskazując obligatoryjne typy podmiotów 
tworzących konwent, ale określając w stosunku do nie-
których ich liczebność. W  praktyce, zdaniem autorki, 
taka restrykcyjna regulacja (np. normatyw typu „nie 
więcej niż dwóch”) była kłopotliwa do wypełnienia. 
Nowelizacja ustawy, która weszła w  życie 1.10.2016  r., 
wprowadziła uproszczenie regulacji dotyczących skła-
du konwentu przy zachowaniu jego pomostowego 
charakteru w zakresie związków uczelni z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, co z  punktu widzenia prak-
tyki zarządzania należy ocenić pozytywnie. 

Zaprezentowane w  artykule wyniki badań empi-
rycznych wskazują, że w  strukturach konwentu obecni 
są  przedstawiciele kluczowych interesariuszy zewnętrz-
nych szkół wyższych – organów administracji publicznej, 
gospodarki, rynku pracy, samorządów zawodowych, 
instytucji naukowych. Umożliwia to tworzenie więzi 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez włącza-
nie tych podmiotów w proces zarządzania uczelnią. Uzy-
skany w wyniku analizy czynnikowej uproszczony obraz 
struktury konwentów szkół wyższych odzwierciedla po-
mostowy charakter tego ciała zarządczego, a dodatkowo 
wskazuje na charakterystyczne ich cechy w podziale na 
typy uczelni. 

Oczywiście trwałość relacji i rzeczywisty, a nie jedynie 
„dekoracyjny” ich charakter, związany jest z  zakresem 
uprawnień tego organu. Jak określił to słusznie J. Niewod-
czański –  prezes Konwentu AGH: „konwent powinien 
czuć, że jest uczelni potrzebny. Członkowie konwentu 
nie mogą być tylko po to, żeby zasiadać” (Konwent, 2010, 
s. 13). Obecnie brak jest ustawowo, szczegółowo zdefinio-
wanych kompetencji konwentu. Przywoływana noweli-
zacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie zmieniła 
tego stanu rzeczy. Uczelnie autonomicznie określają za-
kres jego uprawnień. 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że 
uczelnie nadają temu organowi raczej charakter opinio-
dawczo-doradczy niż decyzyjny. Konwent najczęściej 
opiniuje i doradza rektorowi bądź senatowi w kwestiach 
ogólnych kierunków działalności uczelni oraz zmian 
w ofercie edukacyjnej, co jest ważne z punktu widzenia 
dostosowywania planów i  programów kształcenia do 
wymogów rynku pracy.

 Zdaniem autorki, istotne jest to, by zapisy w  statu-
tach uczelni dotyczące kompetencji konwentu nie były 

„pustymi zapisami”, a  działalność tego ciała nie ograni-
czała się do symbolicznych spotkań, z których wnioski 
zostaną jedynie zaprotokołowane a  zobowiązania obu 
stron pozostaną na poziomie deklaratywnym. W dużej 
mierze jest to zależne od przyjętego modelu przywódz-
twa organizacyjnego i  świadomości zarządzających, co 
do korzyści, jakie uczelnia mogłaby czerpać z  takiej 
współpracy. Bez przekonania zarządzających o  potrze-
bie włączania interesariuszy zewnętrznych w  procesy 
zarządzania uczelnią trudno o  to, by rzeczone zapisy 
miały odzwierciedlenie w  praktyce. Zwiększaniu roli 
konwentu w  procesie zarządzania uczelnią sprzyjałoby 
również zdefiniowanie na poziomie ładu wewnętrznego 
wspólnych kompetencji konwentu i senatu uczelni. 

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania 
Komputerowego
e-mail: apiotrowskapiatek@gmail.com

Przypisy

1) Badanie miało szerszy zakres w stosunku do kwestii prezento-
wanych w artykule (współpraca szkół wyższych z otoczeniem). 

2) Tę część ankiety, której wyniki zaprezentowano w artykule po-
prawnie wypełniło 82 respondentów.

3) Wyniki badania zaprezentowano również w (Piotrowska-Pią-
tek, 2014). 

4) Charakterystyki składowych w podziale na typy uczelni. 
5) Z pominięciem obszaru: Inny, ważny z punktu widzenia Uczel-

ni obszar z uwagi na brak celowości porównania; stan ogółem 
zaprezentowano w tabeli 3. 
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The Role of the Convent in the Process of 
Higher Education Institution Management

Summary

he article discusses the role of the convent in the process 
of higher education institutions management (HEIs) 
by analysing the possibilities of creating this body, its 
structure and terms of reference. The formulated problem 

is analysed by focusing on formal and legal regulations, 
literature and the results of own research – a qualitative 
analysis of statutes of HEIs and the results of a  survey 
conducted among rectors of HEIs. The presented results 
of empirical studies show that key external stakeholders of 
HEIs are present in the structures of the convent. Clearly, 
HEIs perceive the convent as a consultative and advisory 
body, mainly in the general direction of HEIs` s activities 
and changes in their educational offer.

Keywords

convent, higher education institutions, management of 
higher education institutions
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