
WPROWADZENIE 

 

Prezentowany zeszyt naukowy zosta  po!wi"cony tematyce nowoczesnego zarz#dzania 

uczelni# wy$sz# oraz wspó prac# tej instytucji z otoczeniem biznesu. Obejmuje tak$e 

problematyk" zarz#dzania miastami. Zagadnieniem internal relations w zarz#dzaniu 

uniwersytetem zaj#  si" Micha  Kaczmarczyk. Autor uwa$a, $e w a!ciwe relacje 

interpersonalne mi"dzy pracownikami uczelni wy$szej  s# warunkiem efektywnego 

funkcjonowania systemu informacyjno-komunikacyjnego uczelni, nastawionego na szybk# 

dystrybucj" wiedzy i informacji. Atmosfera partnerstwa i wzajemnego szacunku sprzyja 

innowacjom i eksperymentowaniu, my!leniu systemowemu, ukierunkowaniu twórczemu, 

nastawieniu na ci#g # edukacj" i rozwój oraz uczenie si" od innych.  

Wa$n# obecnie problematyk# zaj" y si" Magdalena Jab o%ska i Iwona Wróbel w 

artykule pod tytu em „Elementy zarz#dzania jako!ci# kszta cenia”. Autorki wskazuj# na to, i$ 

mierzenie jako!ci pracy uczelni wy$szych jest obecnie jednym z kluczowych elementów 

budowy pozytywnego wizerunku jak i podstaw# procesu akredytacji. Proces globalizacji 

prowadz#cy do powszechnego dost"pu do us ug edukacyjnych, a tak$e sta y wzrost liczby 

uczelni wy$szych generuje w#tpliwo!ci dotycz#ce jako!ci oferowanych przez nie us ug 

edukacyjnych. Pewnym rozwi#zaniem w tym zakresie staje si" wdra$anie systemów 

monitorowania oraz systemów zarz#dzania jako!ci# kszta cenia b"d#cych podstaw# 

konsekwentnego dzia ania w celu poprawy i podnoszenia jako!ci kszta cenia. Jako!& 

kszta cenia sta a si" bowiem priorytetem dla renomowanych uczelni i wymusza systemowe 

podej!cie do zarz#dzania procesem kszta cenia. 

Kapita  intelektualny uczelni a jako!& kszta cenia jest przedmiotem rozwa$a% Jadwigi 

Bakonyi, która podkre!la, $e te uczelnie, które jako pierwsze podejm# wyzwanie !wiadomego 

zarz#dzania kapita em intelektualnym uczelni b"d# mia y wi"ksze szanse na osi#gni"cie i 

utrzymanie przewagi konkurencyjnej na tak trudnym rynku, jakim b"dzie w najbli$szych 

latach rynek us ug edukacyjnych. 'wiadome dzia ania projako!ciowe w zakresie kszta cenia 

mog# by& pierwszym krokiem do, równie$ !wiadomego, wdra$ania systemów zarz#dzania 

wiedz# i kapita em intelektualnym na uczelniach. W dalszej cz"!ci opracowania 

skoncentrowano si" na aspektach zarz#dzania w kontek!cie przedsi"biorstw oraz innych 

organizacji, np. miast.  

Zagadnieniem innowacyjno!ci stanowi#cej determinant" konkurencyjno!ci 

przedsi"biorstw zaj" a si" Monika (elichowska. Twierdzi ona, i$  innowacje odgrywaj# 

istotn# rol" w kszta towaniu przewagi konkurencyjnej przedsi"biorstwa. Trwa # przewag" 

konkurencyjn# firma mo$e uzyska& tylko wtedy, gdy w dziedzinie, w której dzia a, zdob"dzie 

kluczowe kompetencje, czyli umiej"tno!ci w zakresie danej dziedziny techniki i technologii, 

które wyró$ni# j# na tle konkurentów i umo$liwi# wdra$anie nowych technologii oraz 

wytwarzanie nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów. Szczegó y omawia w swoim 

artykule.  

Wioletta Ocieczek oraz Joanna Sapeta zaj" y si" problematyk# Competence Based 

Management. Metoda ta mo$e by& definiowana jako dzia ania podejmowane w celu osi#gania 

przez organizacj" specyficznej wiedzy, do!wiadcze% i umiej"tno!ci s u$#cych realizacji wizji 

strategii i konkretnych celów organizacji. S u$y poszukiwaniu luk kompetencyjnych. 

Szczegó y autorki prezentuj# w swoim artykule.  

Promocja Cz"stochowy jako kluczowy element marketingu terytorialnego miasta to 

tematyka, któr# zaj" y si" Anna Niedzielska i Aneta Herbu!. Autorka na podstawie 

wielokryterialnej analizy twierdz#, i$  kompleksowe dzia ania promocyjne miasta i zwi#zane 

z tym wydatkowane !rodki postrzega& nale$y jako inwestycj" generuj#c# zrównowa$ony 

rozwój w obszarze gospodarki, us ug, kultury i turystyki oraz skutkuj#c# pozytywnymi 

zmianami w przysz o!ci. Dzi"ki realizacji takiego za o$enia, którego podstaw# jest spo eczna 
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odpowiedzialno!& samorz#du za jako!& $ycia mieszka%ców, dobro turystów i inwestorów, 

Cz"stochowa postrzegana jest pozytywnie na arenie lokalnej, krajowej i mi"dzynarodowej.  

Z kolei raport o zarz#dzaniu przysz o!ci# miast prezentuje Anna Kopel. Tekst jest prób# 

przybli$enia tematyki przedstawionej przez autorów raportu State of the World 2007. Our 

Urban Future Instytutu Worldwatch. Raport ów to projekt zbiorowy pod naukowym 

kierownictwem Molly O'Meara Sheehan; w poszczególnych rozdzia ach podejmowane s# 

nast"puj#ce tematy: warunki $ycia w mie!cie, poj"cie sustainable cities i zrównowa$onego 

rozwoju; dostarczanie do miast czystej wody i wyposa$enie je w sie& kanalizacji; miejskie 

uprawy rolne jako !rodek zaradczy dla problemu niedo$ywienia w miastach; ekologizacja 

transportu miejskiego; dostawy energii do miast; redukcja ryzyka katastrof naturalnych; 

publiczna s u$ba zdrowia; wzmacnianie gospodarki lokalnej oraz walka z ubóstwem.  

Tematyka, przedstawiona w niniejszym zeszycie naukowym, jest ukierunkowana na 

zagadnienia rozwoju uczelni, przedsi"biorstw i miast w aspekcie rozwoju kompetencji 

s u$#cych poprawie ich pozycji konkurencyjnych oraz doskona o!ci operacyjnej. Jest to 

tematyka ciekawa i z pewno!ci# mo$e sta& si" inspiracj# dla innych autorów zajmuj#cych si" 

podobn# tematyk# przedmiotu.  

 

dr Marek Jab o%ski 
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