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Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku 
edukacji wyższej1

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie zależności między zachowaniami kon-
sumentów szkół wyższych a budowaniem relacji przez te podmioty. Rozważania 
rozpoczęto od wprowadzenia teoretycznego dotyczącego budowania relacji uczelni 
z otoczeniem i ich wpływu na decyzje konsumentów na rynku szkół wyższych, 
wspartymi o propozycje własnego podejścia marketingowego opartego na rela-
cjach.

Następnie przedstawione zostały wybrane wyniki badań nawiązujące do 
czynników i narzędzi determinujących zachowania konsumenckie oraz sku-
teczność działań determinujących budowanie dalszych relacji z konsumentami. 
W ramach publikacji zaprezentowano determinanty wyboru uczelni przez dwie 
badane grupy (studentów i doktorantów), które miały zobrazować, jakie działa-
nia wpływają na dalsze zachowania konsumentów. Ponadto, prezentując narzę-
dzia promocji, które stosują uczelnie, a które są zauważane przez potencjalnych 
zainteresowanych, autorki pokazują, na ile skuteczne są działania dotarcia do 
przyszłych studentów w celu budowania z nimi relacji. Artykuł ma charakter 
badawczy.

Słowa kluczowe: konsument, zachowanie konsumentów, budowanie relacji, rynek 
edukacji wyższej.

Kody JEL: M31, M39

Wstęp

Przewagę konkurencyjną wśród najbliższych rywali coraz częściej określa zakres oraz 
długookresowość relacji z klientami firmy. Literatura z zakresu marketingu relacji nieustan-
nie przypomina, że budowanie pozytywnych relacji z klientem umożliwia lepszą znajomość 
jego potrzeb oraz że w celu zatrzymania klienta, należy angażować kapitał intelektualny 
i materialny przedsiębiorstwa, z naciskiem na ten pierwszy. 

W środowisku badaczy marketingowych duże zainteresowanie budzi problematyka re-
lacji zachodzących między podmiotami świadczącymi usługi i oferującymi dobra (przed-
siębiorstwa, organizacje) a konsumentem jako jednostką. Występuje między nimi asymetria 
siły przetargowej (zróżnicowany dostęp do informacji rynkowej i możliwość oddziaływania 
na zachowanie drugiej strony). Coraz częściej pojawia się jednak opinia, iż dzięki zastoso-

1  „Rynek szkół wyższych” jest w artykule pojęciem używanym jako tożsame z pojęciem „rynek edukacji wyższej”.
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waniu mediów cyfrowych i baz danych w komunikacji z klientami częściowo możliwe staje 
się ograniczenie wspomnianej asymetrii informacyjnej i w rezultacie rozwój relacji z konsu-
mentami na skalę masową (Mitręga 2005).

Na rynku szkół wyższych konsumentem jest zarówno kandydat na studia, osoba już stu-
diująca jak i absolwent, który może kontynuować naukę. Jego zachowania zależą od wielu 
czynników, m.in. atrakcyjności oferty edukacyjnej, lokalizacji lub renomy uczelni, czy też 
popularności danej uczelni wśród znajomych. 

Miejsce relacji w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku 
szkół wyższych

Zachowania konsumentów, ich postawy i rola jaką odgrywa klient są kluczowymi 
zagadnieniami dla każdego przedsiębiorstwa. Zrozumienie potrzeb konsumentów, okre-
ślenie czynników wpływających na zachowania nabywcze, stanowią podstawę w opra-
cowaniu efektywnych strategii marketingowych. Każdego dnia na człowieka oddziałuje 
szereg bodźców, doznań, emocji, a wszystko to wywołuje określone zachowania jedno-
stek. 

Coraz częściej na rynku obserwuje się, iż przewagę konkurencyjną w ramach grupy naj-
bliższych rywali, określają zakres i umiejętność rozwijania długookresowych kontaktów 
z klientami. Mają one służyć utrzymaniu kontaktów z dotychczasowymi nabywcami. Na 
rynku obserwuje się, iż wiele branż osiągnęło już wysoki poziom dojrzałości, dlatego też 
budowanie odpowiednich relacji ze swoją grupą klientów jest szansą na bycie lepszym niż 
konkurencja (Fonfara 2001).

Według Ph. Kotlera, relacje to wzajemnie korzystne, długotrwałe stosunki z kluczowy-
mi takimi stronami, jak klienci, dostawcy, dystrybutorzy (Kotler 2005) Na podkreślenie 
zasługuje słowo „długotrwałe”, gdyż tylko takie relacje mogą doprowadzić do najlepszego 
zbudowania więzi między podmiotami rynku, które swoje odczucia przekazują innym po-
tencjalnym zainteresowanym. 

W ramach nowoczesnego ujęcia marketingu, w przypadku szkół wyższych wy-
odrębnić można dwa dodatkowe instrumenty przedstawione w tabeli 1, uważane za 
niezbędne w marketingu mix usług uczelni i szczególnie istotne w ramach działań 
komunikacji marketingowej, które powinno się zintegrować z pozostałymi instrumen-
tami marketingu mix. Szczególnie istotna, z punktu widzenia omawianego zagadnie-
nia, jest płaszczyzna zastosowania instrumentów marketingu szkół wyższych i relacje, 
które są jej podłożem.

Relacje uczelni z otoczeniem obejmują relacje wewnętrzne i zewnętrzne (Pluta-
Oleranik 2009). Relacje zachodzą między uczelnią a miastem, przedsiębiorcami, absol-
wentami i zagranicą czyli podmiotami, które poza studentami mają szczególnie istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez uczelnie w zakresie kształtowania usług czy wize-
runku uczelni.
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Tabela 1
Nowoczesne ujęcie instrumentów marketingu szkół wyższych – ujęcie autorskie

NOWOCZESNE INSTRUMENTY 
MARKETINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH

PŁASZCZYZNA ZASTOSOWANIA 
INSTRUMENTÓW MARKETINGU SZKÓŁ 

WYŻSZYCH

Partnerstwo

Relacje z miastem 
Relacje z przedsiębiorstwami
Relacje z absolwentami
Relacje z zagranicą 

Technologie Internet

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują wyniki badań, studenci, podejmując decyzje o wyborze uczelni w określonym 
mieście bądź regionie, oczekują wyjątkowej atmosfery do rozwoju osobistego oraz interesują-
cych form spędzania wolnego czasu2. By tak się stało, wymagane jest zaangażowanie zarówno 
ze strony miasta, jak i szkoły wyższej przez spojrzenie na produkt marketingu akademickiego 
w symbiozie z marketingiem miasta i regionu. Inicjatywy te są potrzebne, co dostrzegają za-
równo szkoły wyższe, przedsiębiorcy, miasto (region) i podmioty je wspierające, na co wska-
zywać może coraz częściej nawiązywana współpraca. Jako przykład mogą posłużyć poniższe 
porozumienia, które stanowią tylko niewielki przykład coraz liczniejszych inicjatyw.
Współpraca uczelni z miastem
 - miasto Łódź podpisało umowę z dwiema łódzkimi uczelniami - Uniwersytetem Łódzkim 
 - i Politechniką Łódzką. Efektem ma być poprawa kwalifikacji absolwentów (Umowa mia-

sta i szkół 2006);
 - studenci Architektury Krajobrazu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza poma-

gają zagospodarować wybrane tereny Bielska-Białej. Jest to wynik współpracy Uczelni 
z Urzędem Miasta (Studenci uczelni z Bielska-Białej zmienią oblicze miasta 2013).

Współpraca uczelni z przedsiębiorcami
 - pięć wiodących uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach lotniczych: Politechnika 

Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia 
Techniczna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie podpisało poro-
zumienia o współpracy z PZL-Świdnik, która opierać się będzie na realizacji wspólnych 
projektów i badań naukowych oraz wspólnym edukowaniu inżynierów (PZL-Świdnik na-
wiązuje współpracę z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi 2014);

 - współpraca Urzędu Miasta Szczecin, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, których celem 
jest zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotów z sektora usług oraz potencjal-
nych inwestorów (Akademicki Szczecin. Wsparcie dla Sektora SSC/BPO – Materiał 
promocyjny).

2  Wnioski na podstawie badań fokusowych – wywiadów grupowych i indywidualnych realizowanych ze studentami 
i doktorantami w ramach badań doktorskich (2013).
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Współpraca partnerska uczelni, miasta i przedsiębiorców
 - Młodzi w Łodzi – kampania przełamująca stereotypy przygotowana przez Biuro Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Miejsca Pracy Urzędu Miasta w łodzi, przy współpracy z uczelnia-
mi wyższymi i miastem. Kompleksowy program zmierzający do zachęcenia młodych 
ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, zwiększenia liczby kandydatów na studia 
poszukiwanych przez pracodawców, poprawa wizerunku miasta przyjaznego dla rozwo-
ju zawodowego młodych ludzi (Chudzik 2010).
Inicjatywy te nie są niczym nowym, stają się coraz bardziej powszechne i realizowane 

przez coraz więcej uczelni w Polsce. 
Na schemacie 1 przestawiono sposób oddziaływania partnerstwa na popyt na usługi edu-

kacji wyższej. 

Schemat 1
Schemat oddziaływania partnerstwa w odniesieniu do popytu na usługi edukacji 
wyższej

Źródło: opracowanie własne.
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Na schemacie 1 zaprezentowano różnice relacji między poszczególnymi szkołami wyż-
szym a uczelniami, jak również z innymi podmiotami otoczenia szkoły wyższej. Między 
pierwszymi może dojść do porozumienia, lecz nie do bezpośredniego nawiązania relacji 
opartych na współpracy partnerskiej, gdyż podmioty te są dla siebie bezpośrednim kon-
kurentem. Wyjątkiem mogą być powiązania szkół wyższych o innym profilu kształcenia, 
jak np. uczelnia ekonomiczna i medyczna. Porozumienia mogą przyczyniać się do ogólnej 
poprawy sytuacji szkół wyższych w regionie w zakresie pozyskiwania nowych studentów 
oraz wspólnych działań na rzecz miasta/regionu i przedsiębiorców. W przypadku działań 
między szkołami wyższymi, miastem i przedsiębiorcami oraz podmiotami zagranicznymi 
(uczelniami, przedsiębiorstwami) istnieje możliwość nawiązania długotrwałych relacji, 
gdyż podmioty te nie stanowią dla siebie bezpośredniej konkurencji, a wręcz przeciwnie – 
są partnerami.

Ponadto w grupie przedsiębiorców mogą znajdować się byli absolwenci szkoły wyż-
szej, którzy dodatkowo mogą stać się mecenasami swojej byłej uczelni. Jak wskazuje  
A. Drapińska, dobre relacje ze studentami mają wpływ na decyzje absolwentów, którzy 
mogą podjąć z nią współpracę jako osoby pracujące w przedsiębiorstwach czy prowadzące 
własne firmy bądź też mogą stawać się sponsorami wydarzeń, które uczelnia planowałaby 
realizować (Drapińska 2010, s. 32).

Warto więc pomyśleć również o tej grupie w ramach działań w uczelni, przez wspiera-
nie przedsiębiorczości, przygotowywanie zjazdów czy angażowanie studentów w działania 
szkoły wyższej, już w trakcie studiów, nim staną się absolwentami. 

Badania wykazują, iż stopień zaangażowania studenta jest zależny od doświadczenia 
z okresu studiów. Nie należy więc zapominać o właściwym docenieniu ich po zakończeniu 
etapu studiowania, jeśli wykazywali się aktywnością na rzecz jednostki, np. przez pisemne 
podziękowanie władz wydziału bądź uczelni (Bryła 2012, s. 18).

Dzięki nawiązanym relacjom dodatkowo zostanie wzmocnione poczucie przynależno-
ści do jednostki uczelnianej, a co za tym idzie większa chęć wpływania na zachowania 
innych, którzy będą podejmowali decyzję o wyborze uczelni. Jak podkreślali T. Hennig,  
M. F. Langer i U. Hansen (Drapińska 2010, s. 143), długoterminowe relacje ze studentami 
mogą umożliwić uzyskanie przewagi konkurencyjnej uczelni3.

Współpraca z zagranicą może zaowocować wspólnie realizowanymi projektami i długo-
letnią współpracą na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej.

Proponowane rozszerzenie tradycyjnego marketingu mix usług szkół wyższych o instru-
ment z obszaru partnerstwa ma wzmocnić relacje podmiotów ze sobą współpracujących 
umożliwiających uzyskanie określonych wzajemnych korzyści z pozyskania tego samego 
„klienta” w postaci zarówno studenta, potencjalnego pracownika i mieszkańca danego re-
gionu. Widoczne są korzyści po obu stronach, które mogą pozwolić na budowanie długo-
trwałych relacji partnerskich. 

3  T. Hennig- Thurau .,M. F. Langer ., U. Hansen. Modelling and managing student loyalty. An approach based on the concept 
of relationship guality, Journal of Service Research, vol. 3, no. 4, May 2001, w: A. Drapińska Zarządzanie relacjami, op. cit., 
s. 143.
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Zachowania konsumenckie na rynku edukacji wyższej w świetle badań 
– metodyka i wyniki badań

Klient i jego zachowania, postawy stanowią najważniejsze zagadnienie dla przedsię-
biorstwa. Rozpoznanie czynników, które wpływają na grupę klientów danej firmy, stanowi 
podstawę do opracowania działań podejmowanych przez działy marketingu i ułatwiają po-
dejmowanie decyzji dotyczących budowania relacji z potencjalnym zainteresowanym.

Na przełomie XIX i XX w., ze wzglądu na ograniczoną wiedzę o psychologicznych uwa-
runkowaniach działań konsumentów, obowiązywała prosta formuła reklamy SLB (stay, look, 
buy ‒ zatrzymaj się, spójrz, kup). Obecnie proces percepcji charakteryzują bardziej złożo-
ne modele, które wykorzystywane są przy wyborze odpowiednich instrumentów promocji, 
w celu zapewnienia wysokiej skuteczności działań promocyjnych (Johann 2001, s. 22).

Udowodniły to również badania zrealizowane na grupie studentów i doktorantów uczelni 
wyższych w Polsce. Badania realizowane były na przełomie lat 2012 i 2013 na próbie 600 
studentów i 382 doktorantów. Minimalna liczebność została obliczona ze wzoru na wiel-
kość próby przy populacji skończonej wynoszącej w przypadku studentów ‒ 1 739 807 (bez 
cudzoziemców), a doktorantów ‒ 40 263, z założonym 95% poziomem ufności i błędem na 
poziomie 4% (w przypadku studentów) i 5% (w przypadku doktorantów).

Wyniki pozwoliły określić determinanty wyboru uczelni przez obie te grupy (por. wy-
kresy 1 i 2), jak również umożliwiły sprawdzenie skuteczności wykorzystywanych narzędzi 
komunikacji marketingowej ‒ promocji – (por. wykresy 3 i 4).

Wykres 1
Determinanty wyboru uczelni przez studentów (wielokrotność odpowiedzi, w %)

Źródło: opracowanie własne, 2013.
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Wykres 2 
Determinanty wyboru uczelni przez doktorantów (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Na wykresie 1 przedstawiono główne powody wyboru danej uczelni przez studentów. Na 
pierwszym miejscu znalazła się lokalizacja (64,3%). O prawie połowę mniej badanych po-
dało jako kolejny czynnik decyzyjny renomę uczelni (34,5%), prestiż/unikatowość kierunku 
(28,4%) lub ciekawą ofertę dydaktyczną (27,2%). Takie determinanty mogą być podykto-
wane czynnikiem finansowym w przypadku osób, które nie opuszczają swojego miasta, jak 
i w przypadku zmieniających miejsce zamieszkania, które przyciąga dobrą opinią czy też 
jest szansą dla przyszłego studenta na rozwój.

Znaczna grupa badanych, 21,2% studentów, odpowiedziało, że to przypadek zadecydo-
wał o wyborze studiów. Wśród kolejnych determinant znalazł się wybór znajomych (16,7%) 
czy łatwość znalezienia pracy po zakończeniu studiów (14,4%).

W przypadku doktorantów, jak wynika z wykresu 2, jako główną determinantę wska-
zano lokalizację (53,9%) co może być wynikiem tego, iż większość studentów III stopnia 
decyduje się na studia w swojej macierzystej uczelni. Dużo mniej osób wskazywało na re-
nomę uczelni (23,6%), prestiż/unikatowość kierunku (20,2%), ciekawą ofertę dydaktyczną 
(19,1%) oraz przypadek (19,1%). Wśród kolejnych determinant pojawiła się chęć pozosta-
nia na uczelni po zakończeniu studiowania i zainteresowania (po 18%).

Najczęściej dostrzeganymi działaniami promocyjnymi, w opinii studentów, są informa-
tory uczelniane (78,3%), następnie ulotki rozdawane podczas targów edukacyjnych (62,2%) 
i reklama w Internecie (58,4%) oraz reklamy typu outdoor (56,1%). W dalszej kolejności za-
uważane są reklamy w gazecie (47,8%) i działania na portalach społecznościowych (40,5%). 
Niewielki odsetek respondentów nie spotkał się z żadną formą (0,2%).
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Wykres 3
Narzędzia komunikacji marketingowej (komunikacji formalnej-promocji)  
szkoły wyższej zauważone przez studentów (wielokrotność odpowiedzi,  w%)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Narzędzia komunikacji marketingowej (komunikacji formalnej ‒ promocji)  
szkoły wyższej zauważone przez doktorantów (wielokrotność odpowiedzi, w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Uczestnicy studiów doktoranckich podobnie postrzegają działania promocyjne. 
Najczęściej dostrzeganymi działaniami w opinii studentów są informatory uczelnia-

ne (78,3%), następnie ulotki rozdawane podczas targów edukacyjnych (62,2%) i reklamę 
w Internecie (58,4%) oraz reklamy typu outdoor (56,1%). W drugim obszarze zauważal-
ności znajdują się reklamy w gazecie (47,8%) i działania na portalach społecznościowych 
(40,5%). Niewielki odsetek nie spotkał się z żadną formą promocji (0,2%).

Jak wynika z wykresu 4, w przypadku doktorantów, mniej zaangażowanych w pozyski-
wanie informacji o studiach, najczęściej wskazywane były informatory uczelniane (74,2%) 
oraz ulotki rozdawane podczas targów edukacyjnych (53,9%). W drugim obszarze znalazły 
się: reklama typu outdoor (46,1%), reklama w Internecie (39,3%) oraz ulotki rozdawane 
podczas uroczystości uczelnianych (39,3%), a dopiero później działania na portalach spo-
łecznościowych (33,7%). Tylko jeden z badanych doktorantów nie spotkał się z żadnym 
narzędziem promocji. 

Wyniki mogą wskazywać, iż z działaniami, które były realizowane przez szkołę wyż-
szą, uczestnicy studiów doktoranckich mieli do czynienia podczas przebywania na swoich 
uczelniach. Dopiero w dalszej kolejności respondenci wskazywali na formy narzędzi znaj-
dujących się poza uczelnią.

Informacje te dają podstawę do możliwości modyfikowania działań i narzędzi w zakresie 
strategii pozyskiwania klienta uczelni. Aby były one skuteczne, uczelnie podejmują działa-
nia, by informacje o zmianach uzyskiwać na bieżąco, stąd też duże znaczenie przypisywane 
jest konstruowaniu relacji, które dodatkowo mają istotny wpływ na budowanie odpowied-
niego wizerunku i tożsamości uczelni.

Podsumowanie 

Zachowania konsumentów szkół wyższych niewątpliwie stanowią niewyczerpane za-
gadnienie badawcze. W obecnych czasach budowanie relacji z grupą studentów danej uczel-
ni stwarza szansę na pozyskanie kolejnych konsumentów. Jak wskazują wyniki przepro-
wadzonego badania, renoma jest jednym z głównych czynników wpływających na wybór 
konkretnej uczelni. Można stwierdzić, że budowanie relacji ze studentami podczas ich po-
bytu na uczelni może w znacznym stopniu wpłynąć na pojęcie „renomy” uczelni w oczach 
jej użytkowników. 

Analiza zawartych przykładów o współpracy między podmiotami wskazuje, iż na za-
chowania konsumentów uczelni wyższych mogą wpływać relacje budowane przez uczelnie 
z różnymi podmiotami. Uczelnia, której studenci mogą wykonywać np. badania marketin-
gowe wśród mieszkańców danego miasta, przygotowywać projekty różnych działań dla 
przedsiębiorstw umożliwia łączenie zdobytej wiedzy z działaniami praktycznymi na rynku. 
Dzięki takiej współpracy studenci dostrzegają kolejny atut uczelni, który znacząco może 
wpłynąć na ich dalsze wybory edukacyjne bądź też na polecenie uczelni innym osobom. Ze 
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strony przedsiębiorców – uczelnia może stać się partnerem do kształcenia kadry na potrzeby 
konkretnej firmy czy też tworzyć kierunki zamawiane. 
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Consumers’ Behaviours and Building Relationships in the Market  
for High Education4

Summary

An aim of considerations is to present relationships between consumers’ behav-
iours and building relationships by those entities. The considerations start from the 
theoretical introduction concerning building relationships of a high school with the 

4  “High School market” is in the article term identical as the term “higher education market”.
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environment and their impact on consumers’ decisions in the market for high school 
services, supported by proposals of one’s own relationship marketing approach.

Next, the authors presented the selected results of surveys referring to the fac-
tors and tools determining consumers’ behaviours and efficacy of the measures de-
termining building further relationships with consumers. Within the article, the au-
thors presented the determinants of the selection of high schools by the two groups 
surveyed (students and postgraduates), which had to illustrate what actions affect 
further consumers’ behaviours. Moreover, presenting the promotional tools applied 
by high schools, which are noticed by potential users, the authors show how much 
effective are the activities aimed at reaching prospective students in order to build 
relationships with them. The article is of the research nature.

Key words: consumer, consumers’ behaviour, building relationships, market for 
higher education.

JEL codes: M31, M39

Поведение потребителей и формирование отношений на рынке 
высшего образования5

Резюме

Цель рассуждений – представить зависимости между поведением потре-
бителей услуг вузов и формированием отношений этими субъектами. Свои 
рассуждения авторы начали с теоретического введения, касающегося фор-
мирования отношений вуза с окружающей средой и их влияния на решения 
потребителей на рынке вузов, подкрепленные предложениями собственного 
маркетингового подхода, основанного на отношениях.

Затем они представили избранные результаты исследований, относящие-
ся к факторам и инструментам, предопределяющим потребительское поведе-
ние, а также результативность действий, предопределяющих формирование 
дальнейших отношений с потребителями. В рамках публикации представили 
детерминанты выбора вуза двумя обследуемыми группами (студентов и ас-
пирантов), которые должны были показать, какие действия влияют на даль-
нейшее поведение потребителей. Кроме того, представляя инструменты по-
ощрения, применяемые вузами и замечаемые потенциальными участниками, 
авторы показывают, насколько результативны действия по отысканию буду-
щих студентов для построения отношений с ними. Статья имеет исследова-
тельский характер.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителей, формирование от-
ношений, рынок высшего образования.

Коды JEL: M31, M39

5  «Рынок вузов» - в статье понятие тождественно понятию «рынок высшего образования».
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