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Rola szkolnictwa wy¿szego w podnoszeniu jako�ci kapita³u ludzkiego

W procesie wkraczania w informacyjn¹ fazê rozwoju cywilizacyjnego i kszta³towania gospo-
darki opartej na wiedzy wzrasta znaczenie problematyki szkolnictwa wy¿szego jako podstawo-
wej bazy ekonomicznej biegunów rozwoju, czynnika wzrostu spo³eczno-gospodarczego
i kulturowego oraz podnoszenia konkurencyjno�ci uk³adów lokalnych, regionalnych, krajowych
i miêdzynarodowych. Zwiêkszaj¹ce siê znaczenie wiedzy jako zasobu produkcji powoduje, ¿e
w ró¿nej skali uk³adów przestrzennych czynnikiem determinuj¹cym wzrost konkurencyjno�ci s¹
kapita³ ludzki oraz infrastruktura edukacyjna i naukowa, które przyspieszaj¹ rozwój nowocze-
snych dziedzin gospodarki. W uk³adach doceniaj¹cych wiedzê i tworz¹cych nowe struktury
przestrzenne wokó³ aglomeracji zaznacza siê wzrost innowacyjno�ci i rozwój ga³êzi przemys³u
opartego na nowoczesnych technologiach (Pakulska 2005).

W �wietle tych przes³anek nale¿y przyj¹æ, ¿e wa¿nym czynnikiem rozwoju aglomeracji jest roz-
wój instytucji edukacyjnych, który warunkuje poprawê jako�ci zasobów kapita³u ludzkiego. �Kapi-
ta³ ludzki ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego i decyduje
o konkurencyjno�ci zintegrowanego regionu miejskiego� (Kuciñski, Kud³acz, Markowski, Zio-
browski 2002). Przyjmuje siê równie¿, ¿e �wiedza i technika zawsze by³y niezbêdnymi katalizatorami
przemian cywilizacyjnych. Obecnie, kiedy nasilaj¹ siê procesy globalizacyjne, fundamentaln¹ rolê
odgrywa kreacja i praktyczne wykorzystanie wiedzy, a kapita³ ludzki jest czynnikiem, bez którego
nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie trwa³ego i wysokiego tempa rozwoju gospodarczego� (Janc 2003).

Wzrasta zatem rola wiedzy, kwalifikacji i postaw przedsiêbiorczych nie tylko w wymiarze
jednostkowym, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie wysokiej pozycji na rynku pracy, ale przede wszyst-
kim zwiêksza siê ich znaczenie jako czynnika rozwoju spo³ecznego i aktywizacji gospodarczej
ró¿nej skali uk³adów przestrzennych.

Przyjmuje siê, ¿e przyczyn¹ g³êbokich przeobra¿eñ w strukturze i dzia³alno�ci szkó³ wy¿szych
jest szybkie przechodzenie krajów z przemys³owego do informacyjnego etapu cywilizacyjnego
(Kluczyñski 1984, 1991). Proces ten charakteryzuje siê:
� wzrostem mo¿liwo�ci generowania i przekazywania informacji oraz przyspieszeniem postêpu

naukowo-technicznego;
� uznaniem wiedzy i inteligencji za podstawowe zasoby gospodarki;
� nieustannym wzrostem znaczenia edukacji, zw³aszcza szkolnictwa wy¿szego, w zwi¹zku z po-

wstawaniem nowych zawodów wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji;
� konieczno�ci¹ posiadania rozleg³ej wiedzy w celu tworzenia i wykorzystywania informacji;
� dominowaniem miejsc pracy zwi¹zanych z wytwarzaniem, transformacj¹ i wykorzystaniem

informacji.
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Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e wykszta³cenie bêdzie siê liczyæ nie ze wzglêdu na warto�æ sam¹
w sobie, lecz jako inwestycja, zarówno z perspektywy spo³ecznej, jak i jednostkowej, a wspó³cze-
sne tendencje rozwoju cywilizacyjnego prowadz¹ do wdra¿ania gospodarki opartej na wiedzy.
Podstawow¹ rolê w tym procesie odgrywa system szkolnictwa, który wspó³decyduje o innowa-
cyjno�ci gospodarki (Domañski 2000, Rozkrut 2001). Mo¿na wnosiæ, ¿e jako�æ funkcjonowania
systemu nauki i szkolnictwa jest czynnikiem decyduj¹cym o kierunkach i poziomie rozwoju
gospodarczego i spo³ecznego pañstw.

Z istotnym zwiêkszeniem roli wykszta³cenia w okre�laniu szans na rynku pracy w Polsce
wi¹¿e siê tak¿e rozwój gospodarki rynkowej. Szko³y wy¿sze musz¹ wiêc dostosowaæ siê do
konieczno�ci przygotowania dla gospodarki, nauki, o�wiaty i kultury okre�lonych grup pracow-
ników o nastawieniu innowacyjnym oraz kadr specjalistów do nowych zawodów lub przeobra-
¿aj¹cych siê specjalno�ci. Struktura spo³eczeñstwa i struktura gospodarki wzajemnie siê
warunkuj¹, poniewa¿ powstawanie nowych lub rozwój pewnych dziedzin dzia³alno�ci ekono-
micznej wywo³uje zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i zawody, a z kolei okre�lona struktura
spo³eczno-zawodowa determinuje potencja³ modernizacyjny spo³eczeñstwa. Rozumiany jest on
jako zdolno�æ i sk³onno�æ do konfrontacji oraz do przyjmowania wyzwañ, jakie stawia przed nim
proces zmian. Mo¿emy przyj¹æ, ¿e jest on pochodn¹ systemu kszta³cenia, zale¿y bowiem od
poziomu wykszta³cenia (tzn. im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêksze mo¿liwo�ci sprostania wy-
zwaniom cywilizacyjnym i rozumienia zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci).

Wielu autorów uwa¿a, ¿e wykszta³cenie jest wa¿nym elementem wzrostu spo³eczno-gospo-
darczego i traktowane jest jako istotny czynnik wp³ywaj¹cy na jako�æ i wydajno�æ pracy. Pod-
kre�laj¹ to g³ównie przedstawiciele ekonomiki kszta³cenia, która najlepiej rozwiniêta jest w krajach
o wysokim poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego1.

Inwestowanie w edukacjê i naukê staje siê jedn¹ z najistotniejszych i najefektywniejszych,
a tak¿e najtañszych form inwestycji. T.W. Schultz (1963, 1976), który jest uznawany za autora
koncepcji kapita³u ludzkiego, okre�la ekonomiczn¹ op³acalno�æ nak³adów na o�wiatê; w wyniku
badañ przyjmuje tezê, ¿e inwestycje w wykszta³cenie s¹ znacznie bardziej op³acalne ni¿ inwesty-
cje w kapita³ rzeczowy, a szybko�æ rozwoju produkcji zale¿y od wysoko wykwalifikowanej kadry.

W literaturze przewa¿a podej�cie, ¿e kapita³ ludzki to wiedza produkcyjna, umiejêtno�ci i wy-
kszta³cenie jednostek. Na kapita³ ludzki sk³adaj¹ siê: zdolno�æ do innowacji, wysoki poziom
edukacji, zdolno�æ do wspó³pracy, umiejêtno�æ organizacji, zdolno�æ systemu spo³ecznego do
odtwarzania i rozwoju kapita³u ludzkiego (Markowski 1996).

M. Kabaj (1997) przytacza wyniki badañ nad czynnikami wzrostu gospodarki Stanów Zjedno-
czonych, które dowodz¹, ¿e 58% wzrostu jej produktywno�ci by³o efektem zwiêkszenia kwalifi-
kacji kadr. Ponadto podaje wyniki badañ przeprowadzonych przez Europejsk¹ Komisjê
Gospodarcz¹ w Genewie, które wykazuj¹, ¿e na tempo wzrostu gospodarki krajów Europy Za-
chodniej najwiêkszy wp³yw wywar³y wiedza i postêp techniczny. Podobnie badania Banku �wia-
towego podkre�laj¹ g³ówn¹ rolê wykwalifikowanej pracy w rozwoju gospodarczym i szacuj¹, ¿e
udzia³ zasobów kapita³u w globalnym bogactwie wynosi 16%, zasobów naturalnych 20%, a za-
sobów ludzkich 64%. Oznacza to, ¿e inwestowanie w cz³owieka jest najwa¿niejszym czynnikiem
wzrostu i postêpu spo³eczno-gospodarczego.

Równie¿ F. Harbison i Ch.A. Mayers (1964) w wyniku badañ empirycznych stwierdzili, ¿e
rozwój gospodarczy w du¿ym stopniu zale¿y od rozmiarów i w³a�ciwego wykorzystania kapita³u
ludzkiego. Doszli oni do nastêpuj¹cych wniosków:

1 Badania w krajach wysoko rozwiniêtych wskazuj¹, ¿e wzrost wykszta³cenia ludno�ci w wieku produk-
cyjnym o 1% powoduje wzrost gospodarczy o 0,02�0,07 p.p. (Pakulska 2005).
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� istnieje bezpo�rednia zale¿no�æ miêdzy stanem o�wiaty a poziomem rozwoju ekonomicznego
pañstwa;

� wysokie nak³ady na kszta³cenie s¹ niezbêdnym warunkiem rozwoju gospodarczego, a w przy-
padku pañstw s³abo rozwiniêtych � warunkiem przezwyciê¿enia zacofania;

� we wszystkich badanych pañstwach ludzie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wykszta³cenie jest podsta-
w¹ uzyskania pracy i osi¹gniêcia sukcesu w ¿yciu.

Cywilizacja informacyjna jest cywilizacj¹ szybkich zmian. Oznacza to konieczno�æ reagowania na
nowe uwarunkowania, a si³¹ motoryczn¹ jej rozwoju jest jako�æ zasobów kapita³u ludzkiego (Wasilew-
ski, Kwiatkowski, Koz³owski 1997). �Wspó³czesne wyzwania cywilizacyjne stawiaj¹ nowe, wysokie
zdania w zakresie edukacji i przygotowania do pe³nienia okre�lonych ról zawodowych� (Zio³o 1999).
Edukacja powinna przygotowywaæ ludzi do adaptacji do nowych warunków pracy, tak aby mogli oni
w sposób racjonalny wp³ywaæ na struktury, które w przysz³o�ci bêd¹ podlegaæ przemianom.

Wed³ug W.R. Pawlaka (2001)  ka¿dy absolwent powinien mieæ �wiadomo�æ, ¿e wiedza uzyska-
na podczas edukacji nie wystarczy na przysz³o�æ, a zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e konieczne bêdzie
ci¹g³e jej aktualizowanie i bêdzie ona weryfikowana na rynku pracy. Sukces w rozwoju intelektu-
alnym, czy to na poziomie jednostki, uczelni, przedsiêbiorstwa, instytucji, czy to na poziomie
organizacji bêdzie polega³ na umiejêtno�ci korzystania z rozwijaj¹cej siê wiedzy, ³¹czenia jej
ró¿nych obszarów i praktycznego, szybkiego jej stosowania.

Oznacza to, ¿e w obecnym procesie edukacyjnym g³ówny nacisk nale¿y stawiaæ nie tylko na wiedzê
merytoryczn¹, ale i na umiejêtno�ci budowania warsztatu naukowego, który w dalszym okresie umo¿liwi
podjêcie racjonalnych dzia³añ z zakresie dokszta³cania i systematycznego doskonalenia zawodowego.

W niniejszych rozwa¿aniach przyjmujemy, ¿e aglomeracje miejskie � bêd¹ce zarazem o�rodkami
akademickimi � na etapie cywilizacji informacyjnej maj¹ do odegrania wiod¹c¹ rolê jako ogniska
przemian i przysz³ego rozwoju. Realizacjê przewa¿aj¹cej czê�ci potrzeb w zakresie kszta³cenia na
poziomie wy¿szym i w zakresie badañ gwarantuje o�rodek akademicki, bêd¹cy zasadniczym miej-
scem koncentracji nauki w regionie. Dobrze rozwiniêty o�rodek akademicki mo¿e zapocz¹tkowaæ
rozwój nowych form relacji �rodowiska naukowego z gospodark¹, nie tylko miasta i regionu, ale
tak¿e ca³ego kraju. Mo¿na zatem wnosiæ, ¿e jako�æ zasobów intelektualnych spo³eczeñstwa w uk³a-
dach regionalnych w powa¿nym stopniu jest uzale¿niona od rozmieszczenia o�rodków szkolnic-
twa wy¿szego i ich dostêpno�ci oraz przestrzennego oddzia³ywania. Istotne w tym procesie jest
zmniejszanie luki edukacyjnej miêdzy obszarami wiejskimi a miastami, jak bowiem zauwa¿a E. Rydz
(2006), w okresie transformacji gospodarki narodowej pogorszy³ siê dostêp do szkolnictwa na
wszystkich poziomach, zw³aszcza do szkolnictwa wy¿szego, co wynika nie tylko z istnienia barier
systemowych i kulturowych, ale przede wszystkim � z istnienia barier ekonomicznych.

Czê�ciow¹ egzemplifikacjê tego szczególnie wa¿nego problemu przeprowadzono na przyk³a-
dzie przestrzeni edukacyjnej woj. podkarpackiego.

Liczba uczelni w poszczególnych województwach jest zró¿nicowania i waha siê od 6 w woj.
opolskim do 94 w woj. mazowieckim, a liczba studentów w uczelniach waha siê odpowiednio od
36,8 tys. do 346,9 tys. (Borowiec 2006). W strukturze krajowej pod wzglêdem liczby uczelni
i studentów wiod¹c¹ rolê odgrywa woj. mazowieckie, w którym znajduje siê 24,1% uczelni i stu-
diuje 18,8% studentów. Drug¹ pozycjê zajmuje woj. �l¹skie, w którym jest 9,5% uczelni i 10,9%
studentów, a nastêpne � woj. ma³opolskie i woj. wielkopolskie, w których dzia³a po 8,0% uczelni,
a studentów jest odpowiednio 9,6% i 8,3%. Woj. dolno�l¹skie skupia 8,7% studentów i 7,4%
uczelni. Te piêæ województw w strukturze sieci krajowej odgrywa g³ówn¹ rolê, skupiaj¹c 222
uczelnie (56,9%) i 1,1 mln studentów (56,2%).

Na tym tle potencja³ edukacyjny woj. podkarpackiego jest stosunkowo niewielki, co wynika
z jego rozwoju w zasadzie dopiero w latach powojennych. O niskiej pozycji szkolnictwa wy¿szego
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tego województwa w kraju �wiadczy niewielki udzia³ szkó³ wy¿szych i studentów kszta³c¹cych
siê na jego obszarze w stosunku do ogólnej ich liczby w Polsce. W 2004 r. w woj. podkarpackim
dzia³a³o 17 uczelni, które stanowi³y 4,3% ogólnej liczby szkó³ wy¿szych w Polsce (tab. 1). Oprócz
nich funkcjonowa³o 6 filii i wydzia³ów zamiejscowych oraz 5 punktów konsultacyjnych ró¿nych
uczelni (odpowiednio 6,9% i 5,7%). Woj. podkarpackie w skali kraju pod wzglêdem liczby uczelni
zajmuje 10 miejsce. Wyprzedzaj¹ je woj. zachodniopomorskie i woj. lubelskie, w których dzia³a po
18 uczelni, a za nim znajduj¹ siê woj. kujawsko-pomorskie i woj. podlaskie (po 15 uczelni).

Pod wzglêdem liczby studentów woj. podkarpackie (77,5 tys. studentów) zajmuje 11 pozycjê
(4,2% ogólnej liczby studentów w Polsce). Wyprzedza je woj. kujawsko-pomorskie (84,3 tys.
studentów), a za nim znajduje siê woj. warmiñsko-mazurskie (58,9 tys. studentów).

W latach transformacji gospodarki narodowej w woj. podkarpackim zaczê³y powstawaæ nie-
pañstwowe szko³y wy¿sze. Najstarsz¹ na Podkarpaciu uczelni¹ niepañstwow¹, utworzon¹ w 1995 r.,
jest Wy¿sza Szko³a Administracji i Zarz¹dzania w Przemy�lu, która jako jedyna niepubliczna
uczelnia w tym regionie ma uprawnienia magisterskie (na kierunku administracja). W 1996 r.
powsta³y trzy kolejne niepañstwowe szko³y wy¿sze: Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospo-
darcza w Tyczynie, w 1997 r. powsta³a Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Stalowej Woli, w 1999 r.
� Wy¿sza Szko³a Gospodarki i Zarz¹dzania w Mielcu, w 2000 r. � Wy¿sza Szko³a In¿ynierii Rolni-
czej i Zarz¹dzania w Ropczycach, a w 2001 r. � Wy¿sza Szko³a Gospodarcza w Przemy�lu oraz
Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Lesku.

£¹cznie w tych dziewiêciu niepañstwowych szko³ach wy¿szych kszta³ci siê 19,7 tys. studen-
tów, co stanowi 27,8% wszystkich studentów woj. podkarpackiego (tab. 2).

MONIKA BOROWIEC

Tab. 2. Szkolnictwo wy¿sze w woj. podkarpackim w 2003 r.

Rzeszów 4 47 819 5,48 12,24

Przemy�l 3 6 854 4,11 1,75

Jaros³aw 1 8 206 1,37 2,10

Krosno 1 2 637 1,37 0,67

Tyczyn 1 1 359 1,37 0,35

Stalowa Wola 1 1 083 1,37 0,28

Tarnobrzeg 1 934 1,37 0,24

Ropczyce 1 605 1,37 0,15

Sanok 1 556 1,37 0,14

Mielec 1 543 1,37 0,14

Lesko 1 282 1,37 0,07

Ogó³em 16 70878 21,92 18,14

Ogó³em w po³udniowo- 73 390753 100,00 100,00

-wschodniej Polsce*

O�rodek akademicki
Liczba

szkó³ wy¿szych studentów szkó³ wy¿szych studentów

*Przyjmuje siê, ¿e obszar po³udniowo-wschodniej Polski obejmuje województwa: podkarpackie, ma³o-
polskie, lubelskie i �wiêtokrzyskie.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie Rocznika statystycznego województwa podkarpackiego 2003,
Rocznika statystycznego województwa �wiêtokrzyskiego 2003, Rocznika statystycznego województwa
lubelskiego 2002 i Rocznika statystycznego województwa ma³opolskiego 2003

Struktura
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2 Opracowanie na podstawie pracy magisterskiej K. Kozak: Kszta³towanie siê i rola PWSZ w Jaros³awiu
w otoczeniu regionalnym, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Zio³o.

Ryc. 1. Szko³y wy¿sze w woj. podkarpackim w 2002 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie tab. 2

Ponadto w 1998 r. powo³ano Pañstwow¹ Szko³ê Wy¿sz¹ w Jaros³awiu, w 1999 r. Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Kro�nie, a w 2001 r. Pañstwowe Wy¿sze Szko³y Zawodowe w Sanoku,
Przemy�lu i Tarnobrzegu, w których kszta³ci siê 13 tys. studentów (18,3% ogólnej liczby studentów
w województwie). Najwiêcej z nich studiuje w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Jaros³awiu,
gdzie kszta³ci siê 8,2 tys. studentów (a¿ 63,1% studentów tego typu szkó³ w woj. podkarpackim).

O�rodki szkolnictwa wy¿szego w woj. podkarpackim charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanym poten-
cja³em edukacyjnym, na co wskazuje liczba uczelni wahaj¹ca siê w poszczególnych o�rodkach
akademickich od jednej do czterech i liczba studentów � od 0,3 tys. do 47,8 tys. Podstawowe
znaczenie w�ród o�rodków w woj. podkarpackim ma o�rodek rzeszowski, gdzie w czterech uczel-
niach (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dza-
nia i Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania) kszta³ci siê 67,5% ogólnej liczby studentów woj. podkarpackiego
(ryc. 1). Kolejne miejsce zajmuje Przemy�l; w trzech szko³ach wy¿szych (Wy¿sza Szko³a Admini-
stracji i Zarz¹dzania, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, Wy¿sza Szko³a Gospodarcza) studiuje
9,7% ogó³u studentów województwa. Te dwa o�rodki akademickie skupiaj¹ ³¹cznie 77,1% studen-
tów. W kolejnych dziewiêciu o�rodkach dzia³a po jednej uczelni wy¿szej kszta³c¹cej na poziomie
zawodowym. £¹cznie skupiaj¹ one 22,9% studentów województwa, najwiêcej Jaros³aw, nastêpnie
Krosno, Tyczyn, Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg, Ropczyce, Sanok, Mielec i Lesko.

O�rodek jaros³awski wype³nia znaczn¹ lukê w województwie w zakresie dostêpu m³odzie¿y do
studiów wy¿szych. Dziêki lokalizacji Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej (PWSZ) w tym mie-
�cie studia wy¿sze podjê³o 10,6% studentów woj. podkarpackiego i a¿ 63,1% studentów tego typu
szkó³. Analiza zasiêgu oddzia³ywania tej uczelni wskazuje na jej charakter subregionalny. W roku
akademickim 2004/2005 9,4 tys. studentów tej uczelni rekrutowa³o siê z 366 gmin, znajduj¹cych siê
na obszarze 15 województw2. Z woj. podkarpackiego pochodzi³o 78,1% studentów, kolejn¹
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Tab. 3. Przestrzenne oddzia³ywanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu w 2005 r.

Ogó³em 9373 100,00

Ogó³em Polska po³udniowo-wschodnia 9189 98,04

Woj. podkarpackie 7323 78,13

Woj. lubelskie 1710 18,24

Pozosta³e 340 3,63

Woj. podkarpackie Jaros³aw 1834 19,57

 Przemy�l 915 9,76

 Przeworsk 515 5,49

 Lubaczów 321 3,42

 Le¿ajsk 273 2,91

 £añcut 234 2,50

 Dêbica 234 2,50

 Radymno 208 2,22

 Stalowa Wola 196 2,09

 Wi¹zownica 126 1,34

 Kañczuga 114 1,22

Ogó³em 4970 53,02

Woj. lubelskie Tomaszów Lubelski 276 2,94

 Zamo�æ 245 2,61

 Bi³goraj 221 2,36

 Hrubieszów 144 1,54

Ogó³em 886 9,45

Województwo Gmina Liczba studentów Struktura studentów

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie pracy magisterskiej K. Kozak: Kszta³towanie siê i rola PWSZ
w Jaros³awiu w otoczeniu regionalnym, wykonanej pod kier. prof dr. hab. Z. Zio³o

pozycjê zajmowa³o woj. lubelskie (18,2%) (tab. 3). W uczelni przewa¿aj¹ osoby pochodz¹ce
z Jaros³awia. Rekrutuje siê z niego 1,8 tys. studentów, którzy stanowi¹ 19,6% studentów uczelni
(ryc. 2). Kolejne pozycje zajmuj¹ wiêksze s¹siaduj¹ce o�rodki: Przemy�l i Przeworsk, z których
³¹cznie rekrutuje siê 1,4 tys. studentów; stanowi¹ oni 15,3% ogólnej liczby. Te trzy miasta w naj-
powa¿niejszym stopniu s¹ obszarem oddzia³ywania uczelni; pochodzi z nich 3,2 tys. studentów,
którzy stanowi¹ 34,9% ogólnej liczby studentów PWSZ w Jaros³awiu.

Wa¿n¹ rolê w zakresie rekrutacji studentów PWSZ w Jaros³awiu na obszarze woj. podkarpac-
kiego odgrywaj¹ równie¿ gminy, z których pochodzi powy¿ej 200 studentów: Lubaczów (321),
Le¿ajsk (273), £añcut (243), Dêbica (234) i Radymno (208). Rekrutuje siê z nich 1,0 tys. studentów
(11,1% ogólnej ich liczby).

Zasiêg oddzia³ywania uczelni obejmuje tak¿e po³udniow¹ czê�æ woj. lubelskiego. Najwiêk-
sze znaczenie maj¹: Tomaszów Lubelski (276), Zamo�æ (245) i Bi³goraj (221). Rekrutuje siê
z nich 742 studentów, którzy stanowi¹ 7,9% ogólnej ich liczby. Ze wspomnianych 11 miast
pochodzi 5,3 tys. studentów, czyli 56,4% ogólnej liczby studentów PWSZ w Jaros³awiu.
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Ryc. 2. Przestrzenne oddzia³ywanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu w 2005 r.

Wyrazem relacji miêdzy udzia³em studentów a udzia³em jednostek osadniczych, z których
rekrutuj¹ siê studenci PWSZ w Jaros³awiu, jest wska�nik koncentracji osadniczej studentów
wynosz¹cy 0,690, co wskazuje na wysoki stopieñ ich skupienia przestrzennego. Nale¿y podkre-
�liæ, ¿e zbli¿enie uczelni do miejsca zamieszkania studentów w znacznym stopniu wp³ynê³o na
decyzje o podjêciu studiów przez osoby, które ze wzglêdów ekonomicznych i znaczn¹ odleg³o�æ
do g³ównego o�rodka akademickiego nie by³yby w stanie podj¹æ edukacji na poziomie wy¿szym.

Rozwój o�rodka jaros³awskiego, a tak¿e pozosta³ych o�rodków akademickich woj. podkar-
packiego, które zwiêkszaj¹ dostêpno�æ do szkolnictwa wy¿szego, nawi¹zuje do za³o¿eñ Strategii
Lizboñskiej, która k³adzie szczególny nacisk na podniesienie poziomu edukacyjnego spo³eczeñ-
stwa. W konsekwencji nowe, dynamicznie rozwijaj¹ce siê o�rodki akademickie staj¹ siê centrami
kultury zwiêkszaj¹cymi jako�æ kapita³u ludzkiego w uk³adach lokalnych i regionalnych, przy-
spieszaj¹ zatem ich aktywizacjê gospodarcz¹.
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The Role of Educational System in Improving the Quality

of the Intellectual Resources

The foundation of competitiveness in present economies becomes innovations that determi-
ne the development of knowledge based economy. First of all, the innovations are generated by
the academic centers. During the process of formation of information society, knowledge and
science become essential factors leading to the improvement of the intellectual potential of
societies, which influences on the competitiveness of national and regional systems. The deve-
lopment of scientific and educational functions makes possible to improve it thanks to the
intellectual resources. The development of higher educational systems should be an essential
element of formation the regional development poles and increase of the competitiveness of the
regional system. The aim of conducted research was to determine the range of the territorial
influence of PWSZ located in Jaros³aw. The author underlines the role of educational system in
the development of the Podkarpackie Province.
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