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Implikacje przemian systemowych dla kszta cenia 

na kierunkach zwi zanych z zarz dzaniem 

W Polsce w ko cu lat osiemdziesi tych dwudziestego wieku rozpocz  si  

proces transformacji systemowej, szczególnie widoczny w sferze ekonomicznej, 

politycznej i spo ecznej. Konsekwencj  przeobra e  spo ecznych i ekonomicz-

nych by o rozpocz cie przemian w o wiacie, a g ównie w wy szym szkolnictwie 

ekonomicznym. Spowodowa y je cis e zwi zki mi dzy gospodark , rynkiem 

pracy i systemem kszta cenia zawodowego, które jest istotnym elementem 

wp ywaj cym na konkurencyjno  gospodarki. 

Specjali ci w dziedzinie problematyki kszta cenia zawodowego1 podkre laj  

cis e zwi zki mi dzy gospodark , rynkiem pracy i systemem kszta cenia. Zwra-

caj  uwag , e kszta cenie zawodowe jest istotnym elementem wp ywaj cym na 

konkurencyjno  gospodarki, podkre laj  te , e ze wzgl du na wag  tych pro-

blemów „relacje mi dzy kierunkami kszta cenia a popytem na prac  lub – sze-

rzej rzecz ujmuj c – mi dzy koncepcj  kszta cenia zawodowego a rozwojem go-

spodarczym staj  si  przedmiotem interdyscyplinarnych programów badaw-

czych”2. Dzieje si  tak ze wzgl du na cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej, 

które wymaga, poza zmianami w sferze gospodarki, w stosunkowo krótkim cza-

sie, intensywnych procesów dostosowawczych w dziedzinie edukacji zawodowej. 

W literaturze po wi conej edukacji kadr zarz dzaj cych specjali ci w tej 

dziedzinie stwierdzaj , e ich przygotowanie jest niezadowalaj ce, gdy  kadry te 

nie potrafi  skutecznie zarz dza  oraz e aktualny system kszta cenia w dziedzi-

                                                      
1  S.M. Kwiatkowski, Kszta cenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, Warszawa 2001. 
2  S.M. Kwiatkowski, Kszta cenie zawodowe w kontek cie europejskiego rynku pracy, „Pedago-

gika Pracy”, nr 38, 2001, s. 7. 
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nie zarz dzania zupe nie nie odpowiada zapotrzebowaniu spo ecznemu i gospo-

darczemu i wymaga pilnej przebudowy. Specjali ci ci uwa aj  te , e kszta ce-

nie w tej dziedzinie powinno by  podporz dkowane wymaganiom stawianym 

przez rozwój wspó czesnej wiedzy w zakresie techniki, technologii oraz dzie-

dzin nauk spo ecznych, jak równie  wymaganiom praktyki gospodarczej i po-

trzebom spo ecznym. Wskazuj  te , e przy okre laniu kierunków zmian w edu-

kacji mened erów w warunkach integracji z Uni  Europejsk  nale y uwzgl d-

nia  zjawiska o charakterze spo eczno-ekonomicznym dokonuj ce si  w skali 

globalnej i krajowej, zmienion  rol  zarz dzania we wspó czesnej gospodarce, 

trendy wyst puj ce w nowoczesnej teorii zarz dzania oraz nowoczesn  wiedz  

z dziedziny nauk humanistycznych, ze wzgl du na znaczenie czynników psy-

chologicznych dla efektywnej pracy mened erów w gospodarce rynkowej. 

W gospodarce tej ro nie rola czynnika ludzkiego i znaczenie umiej tno ci uru-

chamiania ca ego potencja u cz owieka poprzez stymulowanie jego rozwoju, 

a kapita  ludzki nabiera wi kszego znaczenia od kapita u finansowego. 

Restrukturyzacja wy szych studiów mened erskich powinna by  procesem 

przekszta ce  i adaptacji istniej cych struktur kszta cenia w dziedzinie zarz -

dzania, z punktu widzenia wymogów europejskich i oczekiwa  krajowych, 

w zmieniaj cych si  warunkach transformacji ca ego systemu edukacyjnego. 

Z konieczno ci zbli enia si  polskich uczelni kszta c cych mened erów do stan-

dardów mi dzynarodowej edukacji mened erskiej wynika, e edukacja mene-

d erska powinna opiera  si  na programach uwzgl dniaj cych perspektywiczne 

potrzeby gospodarki i funkcjonuj cych w niej przedsi biorstw, przygotowywa  

przysz ych mened erów do funkcjonowania na mi dzynarodowym rynku pracy, 

zapewni  przysz ym mened erom wielostronny rozwój oraz opanowanie wiedzy 

i umiej tno ci pozwalaj cych na optymalne funkcjonowanie zawodowe, wdra-

a  kandydatów na mened erów do samodzielnego my lenia i dzia ania przez 

stwarzanie sytuacji z mo liwie najwi kszym udzia em ich w asnej inicjatywy 

i aktywno ci. Je li edukacja mened erów spe ni te postulaty, mened erowie b -

d  w stanie sprosta  wymaganiom gospodarki rynkowej oraz stan  si  konku-

rencyjni na wiatowym rynku pracy. 

W wyniku przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej – opartej na 

ideologii socjalizmu, do gospodarki rynkowej – maj cej jako podstaw  ideologi  

przedsi biorczo ci i demokracji, zaobserwowano pojawienie si  nowej grupy 

spo eczno-zawodowej, jak  s  mened erowie. 

Praktycznie do ko ca ustroju socjalistycznego wymóg w a ciwej postawy 

polityczno-spo ecznej pozostawa  pierwszoplanowym i decyduj cym wyznacz-

nikiem roli dyrektora. St d jedynym ród em rekrutacji na stanowiska dyrekto-
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rów przedsi biorstw by a w praktyce tzw. nomenklatura3. Powszechne by o 

wówczas zjawisko tzw. karuzeli stanowisk, polegaj ce na tym, e z dnia na 

dzie  dyrektor fabryki mebli móg  zosta  dyrektorem fabryki telewizorów. Po-

nadto przedsi biorstwa pozbawione by y samodzielno ci i wolno ci decyzyjnej, 

gdy  zasadnicze decyzje gospodarcze skupione by y na szczeblu centralnych 

w adz partyjnych i pa stwowych. Dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw, 

ca kowicie uzale nionej od planów centralnych, towarzyszy o minimalne ryzyko 

oraz brak konkurencji. 

Sytuacja po roku 1989 zacz a si  stopniowo zmienia . Miejsca opuszczone 

przez dzia aczy partyjnych, etatystyczn  biurokracj  i dyrektorów przedsi -

biorstw pa stwowych zaczynali zajmowa  przedsi biorcy i inwestorzy. Chocia  

cz  kadry zarz dzaj cej sprywatyzowanymi i skomercjalizowanymi przedsi -

biorstwami nadal stanowi  dawni dyrektorzy by ych przedsi biorstw pa stwo-

wych, to jednak w zdecydowanej wi kszo ci przypadków stanowiska kierowni-

cze obejmuj  profesjonalni ludzie biznesu – mened erowie. Wraz z przemiana-

mi dokonuj cymi si  w gospodarce rynkowej zmienia y si  te  wymagania 

w stosunku do kadry zarz dzaj cej. 

Budowa nowego ustroju gospodarczego – gospodarki rynkowej, z przewag  

ró nych form prywatnej w asno ci, otwartej na wiat, ze stabilnym pieni dzem 

itd. polega z jednej strony na rozszerzeniu wolno ci gospodarczej, z drugiej za  

na g bokich przeobra eniach instytucji gospodarczych, przedsi biorstw, syste-

mu bankowego, systemu podatkowego, w adzy lokalnej itp. oraz tworzeniu no-

wych instytucji, np. gie dy papierów warto ciowych, systemu ubezpiecze 4. 

Zmianom uleg y podstawowe akty prawne reguluj ce proces gospodarczy, 

a w szczególno ci gwarancje swobody podejmowania dzia alno ci gospodarczej 

oraz wolno ci umów. Zniesiono centraln  reglamentacj  obrotu towarowego, 

uwolniono ceny i otwarto gospodark , rozpocz to proces prywatyzacji przedsi -

biorstw pa stwowych. 

Z racji przej cia do gospodarki rynkowej opartej na konkurencji i prywatnej 

przedsi biorczo ci Polska, podobnie jak i inne kraje socjalistyczne, dotkni ta zo-

sta a bole nie g bokim niedostatkiem specjalistów z takich dziedzin, jak: zarz -

dzanie, marketing, finanse, nowoczesna ksi gowo . Brakowa o ponadto facho-

wych urz dników pa stwowych. Przewaga „rynku sprzedawcy” nad panuj cym 

przez lata „rynkiem producenta” stworzy a potrzeb  pojawienia si  na rynku 

osób zdolnych do aktywnego uczestnictwa w grze rynkowej, potrafi cych od-

                                                      
3 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych; od dyrektora do 

euromenad era, Warszawa 2000, s. 35. 
4 Transformacja systemowa w gospodarkach posocjalistycznych, red. E. Oko -Horody ska, Ka-

towice 1995.  
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krywa  wolne „nisze” produkcyjne, bezpardonowo walcz cych o klienta jako-

ci  produktu i standardami technicznymi5. 

Kszta cenie kadry kierowniczej zgodnie z zapotrzebowaniem rynku odbywa 

si  w akademiach ekonomicznych, na uniwersytetach, w niepa stwowych szko-

ach biznesu oraz na politechnikach. Od roku 1989 wydzia y zarz dzania na po-

litechnikach ciesz  si  nieustaj c  popularno ci  w ród kandydatów na studia 

wy sze. Z ka dym kolejnym rokiem liczba osób ubiegaj cych si  na studia 

o tym profilu na politechnikach jest coraz wi ksza. 

Si gaj c do historii, mo na zauwa y , i  studia w zakresie organizacji i za-

rz dzania realizowano w kilku wi kszych uczelniach technicznych ju  znacznie 

wcze niej. Przewa nie by y one prowadzone w ramach innych wydzia ów, naj-

cz ciej mechanicznych, zapewniaj c studiuj cym g ównie zdobywanie wiedzy 

czysto technicznej. Wynika o to przede wszystkim z braku zapotrzebowania go-

spodarki centralnie planowanej na specjalistów z dziedziny zarz dzania, ale 

równie  cz ciowo z faktu, i  zdecydowan  wi kszo  kadry wyk adaj cej sta-

nowili in ynierowie. 

W zwi zku z intensywnym rozwojem przemys u hutniczego na pocz tku lat 

pi dziesi tych problematyka dotycz ca ekonomiki i organizacji produkcji hut-

niczej oraz prawa przemys owego wyk adana by a na Wydziale Hutniczym 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez wyk adowców przedmiotów 

technologicznych. Pocz tkowo przedmioty takie, jak: „organizacja przedsi -

biorstw”, „kalkulacja i ksi gowo ” oraz inne z zakresu ekonomiki i organizacji 

pojawi y si  w programach studiów na Wydziale Hutniczym i prowadzone by y 

przez pracowników dwóch katedr: Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa oraz Ra-

chunkowo ci i Statystyki. Niebawem przedmioty o profilu ekonomicznym takie, 

jak: „organizacja i planowanie”, „analiza dzia alno ci przedsi biorstwa hutni-

czego oraz zakupu i zbytu”, „koszty w asne i finanse w hutnictwie”, „rachunek 

i kalkulacja” prowadzone by y równie  na wydzia ach: Metalurgicznym, Metali 

Nie elaznych, Odlewnictwa, Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Elektro-

techniki Górniczej i Hutniczej. 

Potrzeba kszta cenia specjalistów hutników cz cych wiedz  techniczn  

z elementami wiedzy ekonomicznej doprowadzi a do utworzenia w 1957 roku 

na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej – Sekcji In ynie-

ryjno-Ekonomicznej, a od 1974 roku rozpocz to dzia alno  dydaktyczn  na kie-

runku Organizacja i Zarz dzanie Przemys em. Natomiast Wydzia  Organizacji 

i Zarz dzania Przemys em zosta  oficjalnie powo any do ycia w 1980 roku 

w AGH w Krakowie. 

                                                      
5 Tam e, s. 16. 
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Na Politechnice Wroc awskiej procesy reorientacji studiów dla potrzeb oto-

czenia zewn trznego, g ównie przemys u, zapocz tkowano w latach sze dzie-

si tych. Wydzia  Informatyki i Zarz dzania – pierwszy w Polsce o takim profilu 

kszta cenia na uczelniach technicznych – rozpocz  dzia alno  w 1968 roku ja-

ko Wydzia  In ynieryjno-Ekonomiczny. W roku 1972 zosta  on przemianowany 

na Wydzia  Informatyki i Zarz dzania. W pierwszych latach istnienia tego wy-

dzia u kszta cono tylko na kierunku Organizacja i Zarz dzanie, w dwóch spe-

cjalno ciach: Organizacja w Przemy le Budowlanym i Organizacja w Przemy le 

Elektromaszynowym. 

W Politechnice l skiej w 1970 roku rozpocz  dzia alno  Wydzia  Organi-

zacji Produkcji, który kszta ci  studentów na kierunku Ekonomika i Zarz dzanie 

Przemys em. 

Na przyk adzie uczelni o wieloletniej tradycji mo na zauwa y , i  korzenie 

kszta cenia akademickiego na politechnikach w zakresie zarz dzania si gaj  

czasów stosunkowo odleg ych. Jednak dopiero na fali przemian – dokonuj cych 

si  w naszym kraju na pocz tku lat dziewi dziesi tych – zlikwidowano na 

uczelniach technicznych kierunki zwi zane z organizacj  przedsi biorstw prze-

mys owych, powo ano natomiast kierunki pod nazw  „Zarz dzanie i Marke-

ting”6. Zjawisko tworzenia nowych wydzia ów na tych uczelniach przybra o 

niezwykle ywio owy charakter i obj o na przestrzeni kilku lat niemal e 

wszystkie politechniki w Polsce. Wydzia y i instytuty kszta c ce in ynierów 

mened erów tworzono w bardzo ró nych okresach. Jednak wskutek zmian sys-

temowych, w przewa aj cej wi kszo ci uczelni technicznych – powstanie tych 

jednostek przypada na lata 1991–1993. 

Bardzo du e zainteresowanie studiami na kierunku „Zarz dzanie i Marke-

ting” na politechnikach, wykazywane przez absolwentów szkó  rednich, jak 

równie  popyt na nowoczesn  wiedz  z zakresu zarz dzania, zg aszany przez in-

ynierów – absolwentów pozosta ych wydzia ów uczelni technicznych, zaowo-

cowa y stworzeniem szerokiej oferty studiów. Oznacza to mo liwo  podj cia 

nauki na studiach dziennych bezp atnych oraz na studiach p atnych – wieczoro-

wych i zaocznych. 

Kszta cenie w zakresie zarz dzania, w uczelniach technicznych, realizowane 

jest w ramach: 

— jednolitych studiów magisterskich jednostopniowych prowadz cych do uzy-

skania dyplomu magistra zarz dzania lub magistra in yniera zarz dzania; 

                                                      
6 I.G. Durlik, Kszta cenie w zakresie „Engineering Management”. Do wiadczenia krajów rozwi-

ni tych gospodarczo, [w:] Materia y Ogólnopolskiego Seminarium na temat interdyscyplinar-

nego kierunku studiów zwi zanego z zarz dzaniem in ynierskim, Wroc aw 1997, s. 4. 
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— studiów dwustopniowych, po uko czeniu których zdobywa si  dyplom li-

cencjata zarz dzania lub in yniera zarz dzania na poziomie studiów pierw-

szego stopnia oraz dyplom magistra lub magistra in yniera zarz dzania na 

studiach drugiego stopnia. 

Tytu  magistra zarz dzania otrzymuj  absolwenci studiów realizowanych 

w ramach nurtu ekonomicznego, natomiast tytu  magistra in yniera zarz dzania 

– absolwenci nurtu in ynierskiego. Te dwa nurty obowi zuj  najcz ciej zarów-

no na studiach dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych. 

Przyczyn utworzenia nurtów ekonomicznego i in ynierskiego nale y upa-

trywa  w istniej cym na rynku pracy popycie i specyfice regionów, w których 

nurty te powsta y. Z jednej strony osoby zainteresowane podj ciem studiów na 

wydzia ach zarz dzania politechnik oczekiwa y znacznego ograniczenia ilo ci 

godzin przedmiotów technicznych, z drugiej strony Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej, chc c zachowa  specyfik  studiów politechnicznych, wymaga o obec-

no ci w programach studiów minimum pi dziesi cioprocentowego udzia u 

przedmiotów technicznych. St d te  na kierunkach „Zarz dzanie i Marketing” 

w uczelniach technicznych prowadzone jest kszta cenie w obydwu nurtach. 

Ka dy z nich przewiduje wybór specjalno ci, który nast puje z regu y na szó-

stym semestrze studiów. O wyborze specjalno ci, w ramach której od semestru 

siódmego kontynuowane s  studia, decyduj  sami studenci7. 

Wiele kontrowersji budzi problem: czy uczelnie techniczne, których istot  

jest kszta cenie in ynierskie, maj  prawo realizowa , w ramach kierunku zwi -

zanego z zarz dzaniem, studia prowadz ce do uzyskania dyplomu magistra. 

Do  cz sto s yszy si  opinie, e kszta cenie magistrów zarz dzania powin-

no by  domen  akademii ekonomicznych lub uniwersytetów. Przeciwnicy tych 

opinii s  jednak zdania, i  kierunek kszta cenia „Zarz dzanie i Marketing” 

w uczelniach technicznych, jak i sylwetka absolwenta – znacznie ró ni  si  od 

uniwersytetów i akademii ekonomicznych, a ponadto taki model kszta cenia 

wynika z procesu dostosowania polskiego systemu edukacyjnego do standardów 

Unii Europejskiej. 

Nale y oczekiwa , i  w procesie dostosowywania polskiego systemu eduka-

cji mened erskiej do standardów Unii Europejskiej – w uczelniach technicznych 

– utrzymane zostan  obydwa nurty kszta cenia mened erów, ekonomiczno-

mened erski oraz in yniersko-mened erski. Polska, wchodz c do Unii Europej-

skiej, musi równie  uwzgl dni  typowe dla siebie uwarunkowania spo eczno- 

-ekonomiczne i kulturowe. Zatem model kszta cenia na kierunku „Zarz dzanie 

                                                      
7 E. Krajewska-Bi czyk, M. Nowicka-Skowron, Model restrukturyzacji studiów mened erskich 

w uczelni technicznej na przyk adzie Politechniki Cz stochowskiej, opracowanie wewn trzne 

Wydzia u Zarz dzania Politechniki Cz stochowskiej, s. 180–182. 
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i Marketing” w uczelniach technicznych – bez wzgl du na jego ukierunkowanie 

ekonomiczne lub in ynierskie – powinien by  zdeterminowany zarówno naszy-

mi tradycjami i modelami kszta cenia w krajach Europy Zachodniej, jak równie  

wymaganiami stawianymi przez Wspólnot  Europejsk . 

Summary 

Implications of Systemic Changes for Specialities Related to Management 

In the article implications of systemic changes for specialities related to ma-

nagement, is presented. A need for radical changes in the system of management 

education was supported by many arguments including labor market require-

ments and pending integration processes in Europe. Directions of those changes 

were illustrated. 


