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Lojalność studenta względem uczelni − specyfika, korzyści, 
metodyka badań

Streszczenie

Cel artykułu: analiza zjawiska lojalności studentów ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego specyfiki, generowanych korzyści dla uczelni oraz wybranych ele-
mentów metodyki jego badania.

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: ba-
dania lojalności studentów, których metodyka stanowi jeden z obszarów tematycz-
nych niniejszego artykułu, realizowane są przez autorkę okresowo, metodą ankiety 
audytoryjnej. W artykule zwrócono uwagę na metodykę badań lojalności studen-
tów, w tym, względem specyficznego obiektu – specjalności. Badania zrealizowano 
wśród studentów Wydziału Zarządzania PRz w 2014 roku.

Główne wyniki badań/analiz: efektem zrealizowanych badań jest identyfika-
cja poziomu satysfakcji studentów z wybranej specjalności, poziomu ich lojalności 
w obszarze wewnętrznych mechanizmów lojalności oraz w sferze behawioralnej, 
jak również kluczowych elementów procesu decyzyjnego związanego z wyborem 
specjalności.

Implikacje praktyczne: praktyczny aspekt artykułu ma wyraz w możliwo-
ściach wykorzystania doświadczeń i propozycji metodycznych autorki w badaniach 
lojalności studentów, jak również, dzięki zaprezentowaniu możliwych do uzyska-
nia korzyści z takich badań – w ich popularyzacji. 

Implikacje społeczne: popularyzacja badań, będących przedmiotem artykułu, 
może ułatwić dostosowywanie programów studiów, a szczególnie specjalności oraz 
innych aspektów usług edukacyjnych szkół wyższych do oczekiwań studentów.

Kategoria artykułu: metodologiczny.

Słowa kluczowe: lojalność klienta, lojalność studenta, lojalność studenta wzglę-
dem specjalności, metodyka badań lojalności studenta. 

Kody JEL: M30

Wstęp

Wiedza na temat lojalności klienta, umiejętność jej badania i kreowania, są obecnie, ze 
względu na generowane przez lojalnych klientów korzyści, jednym z istotniejszych aspek-
tów działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w tych dziedzinach gospodarki, w których nie-
zbędne są duże nakłady, aby pozyskać klienta, a klienci nie przywiązują się do dostawcy. 

Do wymiernych korzyści dla przedsiębiorstw, których źródłem są ich lojalni klienci, na-
leżą przede wszystkim oszczędności związane m.in. z mniejszymi wydatkami na promocję, 
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na przygotowywanie ofert dla nowych klientów. Utrzymanie dotychczasowego klienta sza-
cowane jest, co często przytaczane jest w podręcznikach do marketingu, jako kilkakrotnie, 
(np. jako sześciokrotnie (Griffin 2005, s. 39) tańsze niż zdobycie nowego − różnica może 
być jednak nawet 30-40-krotna (Bryła 2008). Światowe wyniki badań nad lojalnością nie 
są jednak w tej kwestii jednoznaczne. Przytaczane są także badania, według których lojalni 
klienci żądają coraz więcej za swoją lojalność, często wymuszając znaczne upusty cenowe 
(Reinartz, Kumar 2002; Siemieniako, Urban 2012, s. 19), co wpływa na obniżenie rentow-
ności ich utrzymywania. 

„Prawdziwie (wyjątkowo) lojalni” klienci (charakteryzujący się nie tylko powtarzanymi 
zakupami, ale także pozytywną postawą i wysokim przywiązaniem) (Griffin 2002, s. 22) są 
ponadto źródłem zysku wynikającego m.in. z dokonywania przez nich większych zakupów, 
nawet w przypadku podwyższenia cen polecanie klientów (Reichheld 1996; Siemieniako, 
Urban 2012, s. 16) (według niektórych badań, lojalni klienci są w stanie kupować artykuły 
markowe, względem których przejawiają lojalność, po cenie wyższej nawet do 50% od in-
nych marek − (Falkowski, Tyszka 2001, s. 165), jak również z zakupów krzyżowych. 

Do niewymiernych korzyści wynikających z posiadania „prawdziwie/wyjątkowo” lo-
jalnych klientów należą przede wszystkim: kreowanie przez nich pozytywnego wizerunku 
organizacji w otoczeniu, przekazywanie firmie informacji zwrotnej związanej z jej działal-
nością, pomysłów związanych z modyfikacją obecnych i z nowymi produktami. Prawdziwie 
lojalni klienci polecają firmę innym potencjalnym klientom − robi to jednak tylko część 
prawdziwych „apostołów” (Reinartz, Kumar 2002; Siemieniako, Urban2012, s. 19), czyli 
najbardziej zadowolonych i niezwykle lojalnych klientów, bezinteresownie dzielących się 
swoimi pozytywnymi doświadczeniami z innymi (Curasi, Kennedypp 2002, s. 322-341). 
Ponadto, rynek, na którym oferowane są marki cieszące się wysoką lojalnością klientów nie 
jest zachęcający dla konkurentów. 

Lojalność klienta staje się także coraz poważniejszym przedmiotem zainteresowania or-
ganizacji o niekomercyjnym charakterze działalności, w tym uczelni, których dotyczy ni-
niejszy artykuł, o czym świadczy rosnąca liczba głównie zagranicznych publikacji na ten 
temat. 

W przypadku szkół wyższych, mimo, że nie należą one do organizacji o szczególnie wy-
sokich nakładach na pozyskiwanie klientów-studentów, a studenci, ze względu na specyfikę 
usługi edukacyjnej szkoły wyższej, w tym jej długookresowy charakter, są „przywiązani” 
do dostawcy, badania i kreowanie lojalności studentów względem uczelni są bezsprzecz-
nie potrzebne i korzystne. Korzyści te wynikają z kreowania przez prawdziwie lojalnych 
studentów, a potem absolwentów pozytywnego wizerunku uczelni w otoczeniu, polecania 
jej innym, potencjalnym przyszłym studentom, powracania na uczelnię w celu kontynu-
owania kształcenia na kolejnych stopniach studiów i/lub w innych formach, przekazywania 
informacji zwrotnych i pomysłów związanych z funkcjonowaniem uczelni, pozwalających 
jej doskonalić swoje usługi w najbardziej istotnych dla studentów obszarach. Prawdziwie 
lojalni studenci po ukończeniu studiów mogą nadal utrzymywać z uczelnią korzystne dla 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   161 2015-05-20   10:19:35



162 LOJALNOŚĆ STUDENTA WZGLĘDEM UCZELNI...

niej relacje, m.in. poprzez darowizny, sponsoring, oferowanie staży i praktyk dla studentów, 
prowadzenie wykładów i szkoleń, współpracując w realizacji projektów badawczych.

Lojalność studentów powinna być zatem przedmiotem szczególnego zainteresowania 
współczesnych uczelni funkcjonujących w turbulentnym i nieprzewidywalnym otoczeniu. 
W dalszej części artykułu skoncentrowano się na specyfice i metodach badania lojalności 
studentów. Punktem wyjścia analizy i bazą adaptacji są analogiczne zagadnienia odnoszące 
się do lojalności klientów firm. 

Lojalność klienta – sposoby interpretacji i elementy metodyki badań

Sposoby interpretacji pojęcia „lojalność klienta”, uwarunkowań jego powstawania oraz 
metody jego badania zmieniały się wraz z rozwojem marketingu. Analizując literaturę mar-
ketingową, można zauważyć, że obecnie także nie ma zgodności autorów w tych kwestiach, 
co wynika z niewątpliwie skomplikowanego charakteru tego zjawiska. Analiza definicji lo-
jalności klienta, istotna z punktu widzenia dalszych rozważań dotyczących lojalności stu-
denta, pozwala dostrzec szczególnie często akcentowany behawioralny charakter lojalno-
ści. Zgodnie z takim podejściem, lojalność polega na powtarzanych przez klienta zakupach 
danej marki (od danego producenta, w danym punkcie sprzedaży), przykładowo: „Lojalny 
klient, to osoba, która cały swój budżet, przeznaczony na skorzystanie z danego typu pro-
duktów, wydaje w jednej firmie” (Fay 1994, s. 49). Krytyka takiego upraszającego podejścia 
wpłynęła na pojawianie się nowych definicji zawierających oprócz behawioralnej także lub 
tylko afektywną warstwę tego zjawiska. Przykładem tego ostatniego rodzaju (opartego tylko 
na postawie) może być definicja autorstwa T.O. Jones, W.E. Sasser, według której jest to 
„poczucie więzi, przywiązania do firmy lub darzenie uczuciem osób w niej pracujących czy 
też produktów przez nią oferowanych” (Jones, Sasser 2005, s. 101).

Jedną z definicji łączących podejście oparte na pozytywnej postawie i zachowaniu może 
być definicja G. Goulda, według której: „lojalny klient nie tylko chętnie korzysta (kupuje 
[dopisek autorki]) z produktów firmy, ale także jest z niej tak bardzo zadowolony, że opo-
wiada o tym innym. Jest darmowym adwokatem danej firmy” (Gould 1995, s. 16; Rudawska 
2005, s. 28). Według J. Jacoby i R.W. Chestnut, lojalność taką, opartą na pozytywnej posta-
wie i zachowaniu, mającym wyraz w powtarzalności zakupów, określić należy jako wspo-
mnianą we wstępie − „lojalność prawdziwą”. Według tych autorów, jest ona reakcją be-
hawioralną nabywcy (oznaczającą dokonywanie zakupów), dotyczącą określonego okresu 
czasu, odnosząca się do jednej lub większej liczby alternatywnych marek, będącą funkcją 
psychologicznych procesów oceny i podejmowania decyzji (Jacoby, Chestnut, 1978, s. 80-81; 
Bloemer, Kasper 1994, s. 153). 

Większość modeli kształtowania lojalności oparta jest na relacjach lojalności z satysfak-
cją, choć nie jest ona wystarczająca do objaśnienia tego zjawiska. Satysfakcja jest wprawdzie 
koniecznym, ale nie wystarczającym komponentem prawdziwej lojalności (Siemieniako, 
Urban 2006; Neal 2000, s. 19; Siemieniako, Urban 2012, s. 134). Autorzy zwracają też uwa-
gę na inne, obok satysfakcji, czynniki kształtowania lojalności. Według E. Kieżel, należą 
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do nich czynniki znajdujące się po stronie przedsiębiorstwa oraz po stronie nabywcy (Fijor 
2001, s. 34-35; Kieżel 2008, s. 297). Szczególne znaczenie dla dalszych analiz lojalności 
studenta, ma druga z wymienionych grup, która powinna być składową zakresu przedmioto-
wego badań lojalności studenta. Czynnikiem, któremu poświęcana jest coraz większa uwaga 
w kształtowaniu lojalności jest także wizerunek organizacji (Siemieniako, Urban, 2006).

Specjaliści zajmujący się lojalnością klientów proponują różne zestawy metod i wskaźni-
ków służących do pomiaru tego zjawiska. Przykładowo według T.O. Jones i W.E. Sasser, Jr., 
składają się one na trzy grupy przejawów lojalności (Jones, Sasser, Jr. 1995, s. 94; Rudawska 
2005, s. 35-37):
1) zamiar dokonania powtórnych zakupów;
2) podstawowe zachowania klientów:
 - kiedy po raz ostatni klient dokonał zakupu produktu,
 - częstotliwość zakupu,
 - kwota, na jaką klient dokonał zakupu,
 - wskaźnik utrzymania,
 - średni okres, przez jaki klienci pozostają w firmie;

3) dodatkowe (wtórne) zachowania klientów, tj. polecanie firmy innym osobom, poparcie 
i rozpowszechnianie pozytywnych informacji o firmie (rekomendacje).

Spośród wymienionych grup tylko w przypadku trzeciej, gdy klient poleca firmę i rozpo-
wszechnia o niej pozytywne informacje, można wnioskować o pozytywnej postawie klienta. 
Pozostałe dwie grupy dotyczą natomiast sfery behawioralnej, aspektów dotychczasowych 
zakupów i ich zamiaru, które mogą być wywołane innymi niż pozytywna postawa czynni-
kami. 

W. Urban i D. Siemieniako wyróżniają pięć obszarów, których powinien dotyczyć kom-
pleksowy pomiar lojalności klienta, obejmujących zarówno lojalnościowe postawy, jak i za-
chowania. Należą do nich (Jones, Sasser, Jr. 1995, s. 118-140:
 - zachowania lojalnościowe związane z powtórnymi zakupami (obszar lojalnościowych 

zachowań),
 - zachowania klientów niezwiązane bezpośrednio z zakupami wyrażające lojalność lub 

o niej świadczące (obszar lojalnościowych zachowań),
 - wyłączność lub podzielność lojalności klientów względem konkretnego obiektu (obszar 

lojalnościowych zachowań),
 - strona finansowa lojalności klientów związaną z wydatkowaniem środków pieniężnych 

przez klientów oraz z zyskami firmy (obszar wyników lojalności klientów), 
 - wewnętrzne mechanizmy lojalności klienta, na które składają się motywy, postawy i in-

tencje klientów (obszar postaw i innych przyczyn zachowań).
Większość klasyfikacji obszarów badania lojalności klientów obejmuje dwa wymiary 

tego zjawiska – behawioralny oraz związany z postawami. Wiarygodne i użyteczne dla orga-
nizacji wyniki badań powinny być efektem kompleksowego badania tych sfer. W przypadku 
studentów, jako podmiotu badań lojalności, badania takie, ze względu na charakter studenta 
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jako klienta oraz specyfikę usług edukacyjnych i świadczącej ją uczelni jako usługodawcy, 
muszą ulec modyfikacji. 

Specyfika i determinanty lojalności studenta

Lojalność studenta, jak i pojęcie lojalności klienta, jest ze względu na złożoność tego zja-
wiska trudna do zdefiniowania. Na łamach literatury nieustannie trwa debata dotycząca jego 
wymiarowości (Brown, Mazzarol 2009, s. 81-95). Ogólnie rzecz ujmując, tak jak w przy-
padku lojalności klienta należy w tej definicji uwzględnić różne sfery. Stąd przykładowo 
podejście, według którego: „lojalność studenta można konceptualizować jako postrzegane 
prawdopodobieństwo dokonania wyboru po raz kolejny tej samej uczelni, gdyby można 
było jeszcze raz podjąć taką decyzję (cofnąć czas)” (Stach, Bąk 2009) wydaje się być nie-
co ograniczone. Ponowny wybór tej samej uczelni mógłby być związany z zadowoleniem 
z „życia studenckiego”, czy łatwości ukończenia studiów a nie pozytywnej opinii o uczelni, 
poziomie kształcenia i pozytywnych emocji związanych z uczelnią. 

Za zdecydowanie bardziej trafną uznać należy definicję, zgodnie z którą, student lojalny 
w stosunku do swojej uczelni to „osoba, która nie tylko korzysta z jej oferty, ale również 
wykazuje się pozytywną poznawczo-emocjonalną postawą, która stanowi podstawę i moty-
wację zachowania” (Hennig-Thurau i in. 2001, s. 333; Drapińska 2011, s. 222). Ponieważ 
w definicji nie sprecyzowano „zachowania”, które może być rozumiane tylko jako korzysta-
nie z oferty uczelni będące konsekwencją wiedzy i doświadczenia oraz emocji z nią związa-
nych, warto byłoby poszerzyć tę definicję na przykład w następujący sposób: student lojalny 
względem uczelni to osoba, która nie tylko korzysta z jej oferty, co jest konsekwencją po-
zytywnej poznawczo-emocjonalnej postawy, ale także rekomenduje tę uczelnię i w sytuacji 
kontynuacji kształcenia na kolejnych stopniach studiów lub w innych formach (np. korzy-
stanie ze szkoleń), uczelnia ta jest preferowanym obiektem decyzji.

W zagranicznych publikacjach lojalność studenta analizowana jest także pod kątem za-
trzymania studenta na uczelni, aby nie zmienił jej przed ukończeniem studiów, co jest istot-
nym problemem w krajach wysoko rozwiniętych. Na to zjawisko wpływa wiele czynników 
dotyczących bezpośrednio studenta lub działań uczelni. Przykładowo, z badań zrealizowa-
nych w holenderskich uczelniach wynika, że decydujący wpływ na odsetek studentów re-
zygnujących ze studiów ma poziom satysfakcji z programu studiów związany ściśle z ocze-
kiwaniami, co implikuje konieczność dostarczania informacji na temat kierunku studiów, 
wymagań względem studentów i treści programowych potencjalnym kandydatom w mo-
mencie, w którym zaczynają się krystalizować ich preferencje czyli na etapie poprzedza-
jącym podjęcie studiów, m.in. w ramach spotkań i programów informacyjnych w szkołach 
średnich (Drapińska 2011, s. 219-221). Problem zmiany uczelni w trakcie studiów nie jest 
obecnie istotnym problemem polskich uczelni. 

Determinantą lojalności studenta względem uczelni jest jego satysfakcja jak wyni-
ka z analizy większości modeli powstawania tego zjawiska. Według modelu J. Douglasa, 
R. McClellanda i J. Davisa (2008, s. 31), lojalność studenta jest efektem jego satysfakcji 
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i oznacza utożsamianie się studenta z uczelnią, rekomendacje uczelni znajomym, wybór 
uczelni w sytuacji kontynuacji studiów np. na studiach magisterskich, podyplomowych. 

Silny związek między zadowoleniem studentów ze studiów a ich lojalnością oraz między 
lojalnością a skłonnością do rekomendacji uczelni potwierdzili także na podstawie swoich 
badań P. Stach i J. Bąk (2009, s. 25). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na różne sposoby 
interpretacji pojęcia lojalność przez autorów modeli satysfakcji i lojalności studenta, które 
według niektórych autorów obejmuje, a według innych nie obejmuje rekomendacji uczelni, 
względem której student jest lojalny (Hall 2014). 

Badania związane z czynnikami kształtującymi lojalność studentów są coraz częściej 
analizowane w zagranicznej literaturze. Według C. Fernandes, K. Ross, M. Meraj, studenci, 
którzy na podstawie swojego doświadczenia związanego z programem studiów oraz z jako-
ścią obiektów i usług uniwersytetów odczuwają satysfakcję, są bardziej skłonni do lojalności 
wobec uczelni. Autorzy Ci rozumieją ją jako zachowania mające wyraz w pozytywnych 
przekazach „pocztą pantoflową” (WOM − Word of Mouth), ale także na promowaniu uczelni 
w szerszej społeczności i preferencji w zatrudnianiu absolwentów danej uczelni. Jak wynika 
z badań tych autorów szczególne znaczenie lojalnościowe ma przekaz nieformalny, który 
sprzyja wiarygodności uczelni (Fernandes i in. 2013, s. 624). 

Jak wspomniano, naukowcy wskazują także na inne czynniki determinujące lojalność 
klientów oprócz ich satysfakcji. Ma to miejsce także w przypadku lojalności studentów. 
Jednym z takim czynników jest wizerunek uczelni. Według badań H. Alves and M. Raposo, 
wizerunek wpływa zarówno na proces tworzenia satysfakcji studentów jak i na ich lojalność, 
stąd szczególnie ważnym przedmiotem badań uczelni powinien być jej wizerunek wśród 
studentów. Do zadań uczelni powinno należeć ustalanie przyczyn powstania konkretnego 
obrazu i podejmowanie działań zmierzających do jego zmiany, jeśli nie jest zgodny z wize-
runkiem oczekiwanym (Alves, Raposo 2010, s. 81-82).

Lojalność studenta jest zjawiskiem skomplikowanym, wielowymiarowym, niejedno-
znacznie interpretowanym przez specjalistów zajmujących się tą tematyką, co implikuje 
różne propozycje w obszarze metodyki jego badania. Wybranym aspektom tego zagadnienia 
poświęcono kolejną część artykułu.

Metodyka badań lojalności studentów − wybrane zagadnienia

W pomiarze lojalności studentów można wykorzystać dorobek związany z metodyką 
badań lojalności klientów firm. Ze względu jednak na specyficzny charakter usługi edu-
kacyjnej oraz różnice pomiędzy typowym klientem a studentem, w badaniach tych nie 
ma możliwości ani potrzeby zaadaptowania wielu sposobów pomiaru, a nawet brania pod 
uwagę niektórych obszarów badań lojalności klientów. Do cech usług edukacyjnych szkół 
wyższych mających wpływ na określenie zakresu przedmiotowego badań lojalności studen-
tów oraz wybór sposobów pomiaru należą: długookresowy charakter tej usługi, jej wielo-
podmiotowość, w dużej mierze nieodpłatny bezpośrednio charakter, kapitalizacja efektów 
(przesunięcie czasowe możliwości oceny efektów usługi, która dokonywana na bieżąco jest 
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tylko antycypacją przyszłego stanu rzeczy). Natomiast student jako „klient” ma istotny lub 
nawet decydujący wpływ na efekt usługi edukacyjnej, współtworzy ją, godzi się na narzuco-
ne mu obowiązki i zadania, podporządkowuje zakazom i nakazom.

Autorzy publikacji dotyczących tego tematu poddają badaniu różne aspekty składające 
się na lojalność studentów. Przykładowo, C. Fernandes, K. Ross, M. Meraj w swoich ba-
daniach lojalności studentów, oprócz badania poziomu satysfakcji (z uwzględnieniem licz-
nych kryteriów, ocenianych przez studentów w 5-stopniowej skali Likerta, z dodatkową, 
nie zawsze stosowaną w tego typu badaniach, a zdaniem autorki w większości przypad-
ków konieczną neutralną opcją − „nie dotyczy”), badaniu poddali postawy lojalnościowe, 
w tym gotowość do rekomendowania instytucji przyjaciołom i chęć do nauki na wyższym 
poziomie w tej samej instytucji. W tych ostatnich kwestiach, studenci odpowiadali w skali 
czteropunktowej od 1 − bardzo mało prawdopodobne do 4 − bardzo prawdopodobne. Skala 
nie posiadała klasy środkowej (nie była zrównoważona) (Fernandes, Ross 2013, s. 620-621).

R. Brown i T. Mazzarol z kolei w ramach badania satysfakcji studentów proponują zba-
danie dwóch wymiarów lojalności. Pierwszy, podobnie jak u poprzednich autorów, to roz-
przestrzenianie pozytywnych opinii oraz gotowość korzystania z innych programów uczelni. 
Drugi natomiast to wymiar afektywny (emocjonalny), wyrażający się w uczuciu przynależ-
ności i identyfikacji z uczelnią (Brown, Mazzarol 2009, s. 81-95; Arif i in. 2013, s. 401-402).

S. Arif, M. Ilyas, A. Hameed proponują kompleksowe badania satysfakcji studenta, w ra-
mach których także uwzględniają aspekty ich lojalności. W badaniu satysfakcji uwzględnia-
ją 6 obszarów (infrastrukturę, życie studenckie, naukowców, nauczanie, zarządzanie i wła-
dze uczelni), które, jak w większości innych badań, oceniane były przy pomocy 5-punktowej 
skali Likerta. Lojalność z kolei miała wyraz w dwóch zmiennych: zamiarze kontynuacji 
studiów przez studentów oraz pozytywnych opiniach przekazywanych przez nich innym. 
Skala odpowiedzi miała w przypadku tych pytań ograniczony, dychotomiczny charakter – 
tak/nie. Autorzy dodatkowo zamieścili pytania nie należące do aspektów satysfakcji i lojal-
ności, a mianowicie: oczekiwania studentów związane z wynagrodzeniem za przyszłą pracę, 
kolejnymi stopniami studiów, jak również powody wyboru danej uczelni (Arif i in. 2008,  
s. 402-403).

W badaniach M.M. Navarro, M.P. Iglesias, P.R. Torres lojalność studentów została zmie-
rzona z kolei w dwóch „intencyjnych” wymiarach − jako zamiar polecania kursu (kierunku, 
uczelni; dopisek autorki) oraz zamiar powrócenia na uczelnię w celu kontynuacji kształcenia 
uczestniczenia w kursach (Navarro i in. 2005, s. 510). 

Zaprezentowane i inne badania obejmujące zarówno poziom satysfakcji, jak i lojalności 
studentów zwykle określane są jako „badania satysfakcji”. Równie prawidłowe lub nawet 
bardziej wskazane jest określanie ich badaniami lojalności. Opierając się bowiem na współ-
czesnym, wielowymiarowym sposobie definiowania tego zjawiska i analizie determinują-
cych go czynników, satysfakcję określić należy jako priorytetową i immanentną cechę lojal-
ności, konieczny, ale nie wystarczający element jej istnienia. 

W ramach badania lojalności studentów, w zależności od potrzeb informacyjnych i decy-
zyjnych władz uczelni, a także poziomu zaangażowania w poznawanie ich oczekiwań, pre-
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ferencji, opinii, ocen oraz znajomości wynikających z takich badań korzyści, stosuje się róż-
ne kompozycje zmiennych. W celu maksymalizacji użyteczności badań należy poddać im 
zarówno afektywną, jak i behawioralną płaszczyznę tego zjawiska, ale także ich kluczowe 
uwarunkowania i elementy procesu decyzyjnego związanego z wyborem uczelni (wydzia-
łu). Opierając się na terminologii zaproponowanej przez D. Siemieniako i W. Urbana (za-
prezentowanej wcześniej) dotyczącej obszarów badań lojalności klienta, do wewnętrznych 
mechanizmów lojalności student (związanych z postawami i intencjami studenta, opartymi 
m.in. na procesach poznawczych) zaliczyć można:
 - poziom satysfakcji studentów; 
 - intencje związane z ponownym wyborem oferty uczelni (bezwarunkowym, bez wzglę-

du na atrakcyjność i dostępność innych ofert lub warunkowym, gdy nie jest to związa-
ne z ewentualnymi niedogodnościami czy istnieniem równie lub bardziej atrakcyjnych 
ofert); 

 - ewentualne przyszłe rekomendacje (składające się na wskaźnik Net Promoter Score1);
 - przekonanie o wyższości danej uczelni (kierunku, wydziału) nad innymi;
 - postawę względem uczelni (emocjonalny stosunek);
 - zmiany, które chcieliby wprowadzić studenci, umożliwiające w wyniku dostosowania 

się do nich osiągnięcie ich satysfakcji i w konsekwencji zwiększenie szans na lojalność.
W ramach zachowań niezwiązanych bezpośrednio z korzystaniem z oferty uczelni bada-

niom podlegać powinny natomiast:
 - dokonane w danym czasie rekomendacje, 
 - przekazywanie władzom uczelni (wydziału) informacji zwrotnych – rad i uwag, będą-

cych miernikiem zaangażowania studenta, jego relacji z uczelnią.
Kompleksowe badania lojalności studentów obejmować powinny także wybrane ele-

menty procesu decyzyjnego związanego z wyborem uczelni (wydziału), wpływające na po-
ziom lojalności, a składające się na grupę czynników znajdujących się po stronie nabywcy 
(Fijor 2001, s. 34-35; Kieżel 2008, s. 297), do których oprócz satysfakcji zaliczyć należy ry-
zyko dostrzegane przez studentów, poziom ich zaangażowania w wybór uczelni (wydziału), 
w tym liczbę i rodzaj źródeł informacji, główne przyczyny dokonanego wyboru.

Istotność badania tych elementów wynika z możliwości podjęcia przez władze uczelni 
(wydziału) odpowiednich działań umożliwiających m.in. zmniejszenie obaw, wykorzystanie 
w promocji uczelni (wydziału) odpowiednich formalnych źródeł informacji, doskonalenie 
elementów, będących przedmiotem nieformalnych przekazów o uczelni. Efektem tych dzia-
łań powinien być ostatecznie wyższy poziom satysfakcji i lojalności studenta. 

Badanie elementów procesu decyzyjnego związane jest z większą liczbą pytań w kwe-
stionariuszu służącym badaniu lojalności. Nie powinno to jednak stanowić, jak wynika 
z doświadczenia autorki, bariery w kwestii zgody na udział w badaniu (w przeciwieństwie 
do badań konsumenckich). Studenci nie tylko chętnie wyrażają swoje opinie związane ze 

1  Wskaźnik ten, choć chętnie i często wykorzystywany w biznesie ze względu na swoją prostotę, jest też z tego samego 
względu krytykowany. Jego wykorzystywanie w badaniach lojalności studentów jest jednak wskazane, ale nie jako jedynego, 
a jako jednego z elementów badań lojalności.
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studiami, ale także są zainteresowani ich wynikami. Nie zaobserwowano także problemów 
związanych z brakami odpowiedzi, w dużej mierze za sprawą realizacji badań metodą ankie-
ty audytoryjnej, której zaletą jest niemal 100% zwrot wypełnionych kwestionariuszy.

Badania lojalności mogą dotyczyć organizacji, marki, produktu, miejsca. Lojalność studen-
tów najczęściej jest badana w odniesieniu do uczelni lub wydziału. Badaniu podlegać może 
także lojalność studentów względem innych obiektów, w tym wybieranej przez nich specjal-
ności, która z uwagi na malejącą liczbę studentów, intensyfikującą się między- i wewnątrzu-
czelnianą konkurencję, ich wpływ na wybór uczelni i kierunku studiów, powinna być przed-
miotem zainteresowania badaczy. Systematyczna realizacja kompleksowych badań w tym 
obszarze pozwala bowiem osobom odpowiedzialnym za planowanie rodzajów i programów 
specjalności poznać zmiany oczekiwań studentów względem wybieranych specjalności, ich 
oceny i postawy, prolojalnościowe i związane z wyborem specjalności zachowania studen-
tów oraz podejmować uwarunkowane nimi działania, analizę efektów tych działań, ich bie-
żącą korektę, a w konsekwencji skuteczne konkurowanie. 

Przedmiotem badań autorki, związanym z podjętych w ramach artykułu tematem, była 
identyfikacja wybranych elementów procesu decyzyjnego studenta związanego z wyborem 
specjalności, jak również decydujących o jego lojalności. Badania zostały zrealizowane 
w semestrze letnim 2013/2014 roku. Podmiotem badań byli studenci drugiego semestru spe-
cjalności marketingowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Badania zrealizowa-
no techniką ankiety audytoryjnej, uznaną, m.in. ze względu na możliwość stuprocentowego 
zwrotu ankiet, za optymalną w ramach podjętego tematu. Na problem badawczy składały 
się następujące pytania:
1. W ramach badania elementów procesu związanego z wyborem specjalności:
 - Jakie były przyczyny wyboru specjalności (marketingowej) przez studentów?
 - Jaka była studencka ocena poziomu zaangażowania w ten wybór?
 - Jakich informacji poszukiwali studenci?
 - Z jakich źródeł informacji (formalnych i nieformalnych) o specjalnościach korzystali? 
 - Jakie rodzaje ryzyka towarzyszyły studentom w procesie wyboru danej specjalności?
 - Jaki był poziom dotychczasowej (transakcyjnej) satysfakcji ze studiów na danej specjal-

ności?
2. W obszarze wewnętrznych mechanizmów lojalności:
 - Jaki był poziom satysfakcji studentów?2

 - Czy studenci dokonaliby tego samego wyboru (specjalności) jeszcze raz? 3

 - Czy studenci zarekomendowaliby specjalność?4

2  Poziom ten badany był metoda CSI (Customer Satisfaction Index), obejmującą pomiar istotności ustalonych we wcześniejszej, 
eksploracyjnej fazie kryteriów (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza element zupełnie nie ważny a 5 – bardzo ważny) i ich ocenę 
(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze, umożliwiono także wybór odpowiedzi neutralnej „nie mam 
zdania”), będących podstawą obliczenia wskaźnika CSI.
3  Skala do tego pytania została skonstruowana w taki sposób, aby można było równocześnie zidentyfikować warunkowość 
i bezwarunkowość decyzji. Treść pytania: „Czy gdyby była możliwość – jeszcze raz wybrać specjalność, wybrałbyś/-abyś tę 
samą?” Skala: tak, bez zastanowienia; nie wiem, zależy jakie byłyby inne możliwości wyboru; nie wiem, zależy to od wielu 
czynników np….; na pewno nie.
4  Identyfikacji potencjalnych rekomendacji dokonano przy wykorzystaniu metody NPS.
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 - Jaka jest postawa studentów względem specjalności?
 - Jakie zmiany chcieliby wprowadzić studenci na specjalności?

3. W ramach zachowań prolojalnościowych:
 - Ilu rekomendacji dokonano w czasie studiowania na danej specjalności?
 - Czy przekazywano władzom uczelni (wydziału) informacje (skargi, uwagi) związane ze 

specjalnością?
Instrument pomiarowy – kwestionariusz ankiety, składał się z 13 pytań, których część, 

ze względu na potrzebę uniknięcia sugerowania odpowiedzi i skłonienia studentów do wy-
rażenia szczerej opinii, miała formę otwartą (6 pytań), przykładowo w odniesieniu do przy-
czyn wyboru danej specjalności, wykorzystywanych źródeł informacji, proponowanych na 
specjalności zmian.

Podsumowanie

Lojalność studenta, jest zjawiskiem niejednoznacznie interpretowanym, skomplikowa-
nym, wielowarstwowym, ale generującym szereg cennych dla uczelni korzyści. Ich osią-
gnięcie jest możliwe tylko w przypadku systematycznych badań. Wspomniana wielowar-
stwowość implikuje konieczność poddania analizie wielu zmiennych składających się na 
prolojalnościowe zachowania studenta, wewnętrzne mechanizmy jego lojalności i proces 
wyboru uczelni (wydziału, specjalności). Doświadczenia praktyków i teoretyków w zakre-
sie metodyki badania lojalności klientów mogą zostać zaadaptowane tylko w ograniczonym 
zakresie, adekwatnym do specyfiki usług edukacyjnych uczelni i studenta w roli klienta. 
W artykule zwrócono w związku z tym uwagę na konkretny zakres przedmiotowy badania 
i zestaw zmiennych, mogące służyć jako użyteczna propozycja realizacji podobnych badań. 

Bibliografia

Alves H., Raposo M. (2010), The influence of university image on student behaviour, “International 
Journal of Educational Management”, Vol. 24 Iss. 1.

Arif S., M. Ilyas S.M., Hameed A. (2008), Student satisfaction and impact of leadership in private 
universities, “The TQM Journal”, Vol. 25, Iss. 4.

Brown R.M., Mazzarol T.W. (2009), The importance of institutional image to student satisfaction and 
loyalty within higher education, ”Higher Education”, Vol. 58, No. 1.

Douglas J., McClelland R., Davis J. (2008), The development of conceptual model of student satisfac-
tion with their experience in higher education, “Quality Assurance in Education”, No. 1, Vol. 16.

Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa.

Fernandes C., Ross K., Meraj M. (2013), Understanding student satisfaction and loyalty in the UAE 
HE sector, “International Journal of Educational Management”, Vol. 27, Iss. 6.

Fijor J.M. (2001), Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży, Fijor, War-
szawa-Chicago.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   169 2015-05-20   10:19:36



170 LOJALNOŚĆ STUDENTA WZGLĘDEM UCZELNI...

Hall H. (2014), Modele ról studentów i ich satysfakcji ze studiów w aspekcie zarządzania relacjami 
uczelnia – studenci, „Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław (w druku).

Hennig-Thurau T.W., Langer M.F., Hansen U. (2011), Modeling and Managing Student Loyalty. An 
Approach Based on the Concept of Relationship Quality, “Journal of Service Research”, Vol. 3, 
No. 4.

Kieżel E. (2008), Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów, (w:) Sobczyk G., 
Współczesny marketing. Trendy i działania, PWE, Warszawa.

Navarro M.M., Iglesias M.P., Torres P.R. (2005), A new management element for universities: sat-
isfaction with the offered courses, “International Journal of Educational Management”, Vol. 19, 
Iss. 6.

Stach P., Bąk J. (2009), Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście 
uczelni, „Marketing i Rynek”, nr 4. 

Suhre C.J.M., Jansen E.P.W.A, Harskamp  E.G. (2007), Impact of Degree Program Satisfaction on the 
Persistence of College Students, “Higher Education: The International Journal of Higher Educa-
tion and Educational Planning”, Vol. 54, No. 2.

Student’s Loyalty towards the University – Specifics, Advantages, 
Research Methodology

Summary

Article aim: an analysis of the phenomenon of students’ loyalty with a par-
ticular consideration of its specificity, generated benefits for the university and the 
selected elements of the methodology of surveying it.

Type of the used research methodology/approach: the surveys of students’ 
loyalty, which methodology is one of thematic areas of this article, are carried out 
by the author periodically, by the method of auditorium questionnaire. In her article, 
the author paid attention to the methodology of surveying students’ loyalty, includ-
ing related to the specific object – the line. The surveys were carried out among 
students of the Faculty of Management of the Rzeszow University of Technology 
in 2014.

Main research/analyses findings: an effect of the implemented research is 
identification of the level of students’ satisfaction with the chosen line, the level of 
their loyalty in the area of internal mechanisms of loyalty and in the behavioural 
sphere as well as the key elements of the decision-making process related to the 
line selection.

Practical implications: the practical aspect of the article is expressed in the 
possibilities to use the author’s experience and methodological proposals in stu-
dents’ loyalty research as well as, owing to the presentation of possible benefits to 
be received from such a research, in popularisation thereof. 

Social implications: popularisation of research being the subject of the article 
may ease the adjustment of curricula, particularly lines and other aspects of educa-
tional services of universities to the students’ expectations.

Article category: methodological article.
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Key words: client’s loyalty, student’s loyalty, student’s loyalty towards the line of 
studies, methodology of research of student’s loyalty. 

JEL codes: M30

Лояльность студента по отношению к вузу − специфика, выгоды, 
методика исследований

Резюме

Цель статьи: анализ явления лояльности студентов с особым учетом его 
специфики, генерированных выгод для вузов и избранных элементов методи-
ки его изучения.

Вид использованной исследовательской методологии/исследователь-
ского подхода: изучение лояльности студентов, методика которого пред-
ставляет собой одну из тематических областей данной статьи, выполняется 
автором периодически, по методу аудиторного опроса. В статье обратили 
внимание на методику изучения лояльности студентов, в том числе по отно-
шению к специфическому объекту – специальности. Изучение провели среди 
студентов Факультета управления Жешувской политехники в 2014 году.

Основные результаты исследований/анализов: результатом проведен-
ных исследований является выявление уровня удовлетворения студентов от 
избранной специальности, уровня их лояльности в области внутренних меха-
низмов лояльности и в бихевиоральной сфере, а также основных элементов 
процесса принятия решений, связанного с выбором специальности.

Практические импликации: практический аспект статьи выражается  
в возможностях использования опыта и методических предложений автора  
в изучении лояльности студентов, а также, благодаря представлению возмож-
ных для получения выгод из такого изучения – в его популяризации. 

Социальные импликации: популяризация изучения, являющегося пред-
метом статьи, может облегчить приспособление программ обучения, особен-
но специальности, а также других аспектов услуг по образованию в вузах  
к ожиданиям студентов.

Категория статьи: методологическая статья.

Ключевые слова: лояльность клиента, лояльность студента, лояльность сту-
дента по отношению к специальности, методика изучения лояльности студен-
та. 

Коды JEL: M30
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Afiliacja:
dr Hanna Hall
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza
Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów
tel.: 606 993 770
e-mail: hhall@prz.edu.pl
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