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Streszczenie
Badania nad marką szkoły wyższej wydają się niezwykle istotne w kontekście pojawiających 

się i nasilających zmian na rynku edukacyjnym. Badania te mogą być prowadzone w różnych 
grupach (kandydatów na studia, studentów, pracodawców), z wykorzystaniem różnych metod 
i technik badań (ilościowych i jakościowych) i obejmować różne problemy badawcze (znajomość 
marki szkoły wyższej, satysfakcja studentów, badania losów absolwentów itp.). Niektóre kierunki 
badań są wymuszone regulacjami prawnymi, inne natomiast zależą od potrzeb zarządzających 
szkołą wyższą. Niewątpliwie konieczność wprowadzenia do szkół wyższych elementów zarzą
dzania rynkowego wymusza też konieczność prowadzenia badań marketingowych i wykorzysty
wania ich wyników w procesie zarządzania szkołami wyższymi.

Słowa kluczowe: szkoła wyższa, marka, badania marketingowe

Wprowadzenie

Zmiany w szkolnictwie wyższym, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich 
latach, i zagrożenia, jakie niosą kolejne, wywołały liczne dyskusje nad zmianą 
w funkcjonowaniu całego sektora szkół wyższych oraz poszczególnych uczelni. 
Instytucje te, o bardzo zróżnicowanym charakterze -  pod względem ładu we
wnętrznego, sposobu finansowania, wielkości czy oferowanych programów 
nauczania, stanęły w obliczu konieczności zmian, związanych nie tylko 
z kształceniem czy prowadzeniem badań, ale również z koniecznością poprawy 
efektywności działania i umiej ętności funkcjonowania na bardzo wymagaj ącym
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rynku. W tym kontekście nasiliły się też dyskusje o istocie i znaczeniu marki 
szkoły wyższej i badań marketingowych, których przedmiotem jest ta właśnie 
marka. Celem artykułu jest wskazanie potrzeb i zakresu badań marketingowych 
nad marką szkół wyższych. Rozważania zostały zilustrowane prezentacją sys
temu badań marketingowych realizowanych w wybranych szkołach wyższych.

Istota marki na rynku szkół wyższych

Markę w tradycyjnym ujęciu definiuje się jako „nazwę, termin, znak, sym
bol wzór lub ich kombinacj ę, stworzoną w celu rozpoznania towarów lub usług 
sprzedawcy albo grupy sprzedawców i odróżniania ich od towarów i usług kon- 
kurentów”3. O. Gorbaniuk twierdzi, że „o marce możemy mówić dopiero wte
dy, kiedy atrybuty identyfikacyjne marki są rozpoznawalne przynajmniej przez 
część konsumentów”, a „nazwa i logo staj ą się nośnikiem subiektywnych zna
czeń w postaci wizerunku marki”4.

Na rynku szkół wyższych marka często jest odnoszona do pewnych ze
wnętrznych przejawów tworzonych przez system tożsamości, w tym głównie 
nazwy, godła, kolorystyki i haseł reklamowych. Są to jednak tylko elementy 
widoczne, niczym wierzchołek góry. D. Penar i K. Szczepańska-Woszczyna 
uważają, że „marka uczelni [...] jest rezultatem percepcji jej jakości”5. Pojęcie 
marki szkoły wyższej kojarzone jest z jej wizerunkiem, prestiżem, zaufaniem. 
Marka w odniesieniu do szkół wyższych, które są instytucjami opartymi na 
wartościach, ma tym większe znaczenie, że wartości te w konfrontacji 
z mechanizmami rynkowymi są często trudne do artykułowania i utrzymania, 
a często też nie stanowią wyraźnego wyróżnika.

Potrzeba badań nad marką szkoły wyższej

Znaczenie badań nad marką szkoły wyższej rośnie w obliczu wyzwań, 
przed którymi stanęły szkoły wyższe w drugiej dekadzie XXI wieku, szczegól
nie przemian demograficznych i związanej z nimi wizji likwidacji wielu szkół 
wyższych. Nasilająca się konkurencja na rynku edukacyjnym na poziomie wyż
szym wprowadziła konieczność zastosowania narzędzi zarządczych w procesie 
podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem szkół wyższych.

3 Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 263.
4 O. Gorbaniuk, Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wyd. 

KUL, Lublin 2011, s.30.
5 D. Penar, K. Szczepańska-Woszczyna, Marka szkoły wyższej -  w poszukiwaniu przewagi 

konkurencyjnej, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. 
G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 259.
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K. Pawłowski podkreśla znaczenie dla rozwoju uczelni właściwego jej pozy
cjonowania i twierdzi, że wszystkie szkoły wyższe, niezależnie od ich wielko
ści, tradycji, zasięgu, kierunków kształcenia czy prowadzonych badań nauko
wych, powinny, obok innych działań ze sfery zarządzania marketingowego, 
prowadzić też badania marketingowe6. Badania marketingowe mogą dostarczać 
informacji przydatnych do podejmowania szeregu decyzji dotyczących funk
cjonowania szkoły wyższej.

Potrzebę prowadzenia badań wskazał też uczelniom ustawodawca, który na
rzucił konieczność prowadzenia systematycznych ocen nauczycieli akademic
kich, jak i monitorowania karier zawodowych absolwentów7. Ich celem ma być 
pozyskanie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zakresie doskonale
nia jakości kształcenia i dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku 
pracy. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium losów 
zawodowych absolwentów uczelni wyższych” w 2012 roku wynika, że badania 
losów absolwentów były prowadzone przez niektóre uczelnie jeszcze przed 
wej ściem w życie ustawy, a najważniejszymi ich odbiorcami są władze szkół 
wyższych8.

Podjęcie innych problemów badawczych wymaga zdefiniowania potrzeb in
formacyjnych uczelni, a te z kolei są związane z postrzeganiem problemów 
zarządzania szkołą wyższą. Wzrost znaczenia rynku jako weryfikatora podej
mowanych w szkołach wyższych decyzji zarządczych wymaga zwiększenia 
zakresu badań, ze szczególnym nastawieniem na badania marki szkoły wyższej. 
A. Drapińska wśród determinant wyboru szkoły wyższej wymienia wiedzę na 
temat szkoły wyższej, do której zalicza zarówno ofertę uczelni, jak i jej reputa
cję czy wizerunek. Twierdzi też, że w procesie podejmowania decyzji o wybo
rze uczelni w krajach rozwiniętych na etapie oceny wariantów coraz większą 
rolę w wyborze pełni marka szkoły wyższej, a w fazie posprzedażowej przekaz

6 K. Pawłowski, Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą w warunkach silnej konkurencji na 
rynku edukacyjnym -  refleksje z perspektywy rektora uczelni niepublicznej, http://www.krzysztof 
pawlowski.pl/okiem.php?mode=okiem (15.04.2014).

7 Art. 13a i art. 132 Ustawy o zmianie ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw z 18 marca 2011 r., DzU z 2011, nr 84, poz. 455.

8 A. Bartel, M. Góralczyk-Modzelewska, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projek
tu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych", http://olza.ahe.lodz.pl/ 
sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20przeprowadzonych%20w%20ramach%20 
projektu%200bserwatorium%20los%C3%B3w%20zawodowych%20absolwent%C3%B3w%20 
uczelni%20wy%C5%BCszych_0.pdf (15.04.2014).

http://www.krzysztof
http://olza.ahe.lodz.pl/
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ustny9. To z kolei oznacza, że marka ma znaczenie nie tylko w kontekście pozy
skiwania studentów czy nawet dbałości o jakość kształcenia, ale również dla 
budowy pozycji uczelni na rynku edukacyjnym. Wymaga zatem stworzenia 
systemu badań nad marką w różnych jej aspektach.

Kierunki badań nad marką szkoły wyższej

Badania marketingowe, których przedmiotem jest marka szkoły wyższej, 
mogą mieć wieloaspektowy charakter. Można do nich zaliczyć w pewnym za
kresie, wspomniane już, oceny nauczycieli akademickich i monitorowanie lo
sów absolwentów. Uwzględniając potrzeby związane z zarządzaniem marką 
szkoły wyższej, warto wskazać kilka kolejnych kierunków badań niezbędnych 
do poszukiwania kryteriów pozycjonowania uczelni i tworzenia wyróżniaj ących 
atrybutów marki szkoły wyższej. Mogą to być:

-  badania potrzeb, motywacji i oczekiwań kandydatów na studia,
-  badania znajomości i postrzegania szkół wyższych,
-  badania satysfakcji studentów i absolwentów,
-  badania segmentacyjne,
-  badania pracodawców,
-  badania konkurencji.
Dla celów zarządzania marką szkoły wyższej istnieje potrzeba badania róż

nych grup populacji. Szczególne znaczenie mają badania kandydatów na studia, 
studentów, absolwentów, a także pracodawców.

Badania kandydatów na studia mogą umożliwić poznanie poziomu zainte
resowania studiowaniem i kierunkami studiów, źródeł informacji o możliwo
ściach studiowania, motywach podejmowania studiów w ogóle i wyboru uczel
ni w szczególności, a także potrzebach i oczekiwaniach wobec studiów.

Wiedzę o marce, wykorzystuj ąc model pamięci sieci skojarzeń, można od
nieść do świadomości marki oraz połączonych z nią skojarzeń -  wizerunku 
marki. Świadomość marki wiąże się ze zdolnością konsumenta do zidentyfiko
wania marki, a wizerunek odzwierciedla skojarzenia zapisane w pamięci kon- 
sumenta10. Badania świadomości marki pozwalają uzmysłowić zarządzającym, 
na ile szkoła wyższa jest znana różnym grupom otoczenia: środowisku akade
mickiemu, kandydatom na studia, środowisku biznesowemu czy też władzom, 
grupom opiniotwórczym. Świadomość marki jest podstawą decyzji o wyborze

9 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wyd. Na
ukowe PWN, Warszawa 2011, s. 73-79.

10 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki -  budowanie, mierzenie i zarzą
dzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 69.
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uczelni, a jeśli znajomość marki zostanie połączona z wysokim poziomem sa
tysfakcji -  może być podstawą budowania długotrwałych więzi. Satysfakcja ze 
studiów może zatem wpłynąć na wybór tej samej uczelni na kolejnych stop
niach kształcenia. Zadowolony absolwent może wrócić na studia podyplomowe, 
studia drugiego stopnia, kursy, szkolenia itd. do tej samej uczelni, jeśli tylko ta 
da mu taką szansę. Warunkiem są pozytywne doświadczenia ze szkołą wyższą, 
zbudowanie relacji, których centrum jest marka.

Badania wizerunku marki prowadzone wśród kandydatów na studia, satys
fakcji studentów i absolwentów, jak i badania pracodawców mogą dawać pod
stawy do podejmowania decyzji związanych z profilem kształcenia, stosowa
nymi metodami kształcenia, możliwościami, jakie uczelnia daje studentowi 
poza nauką, a także szeregu innych, które tworzą osobowość marki i które bu
duj ą wspomniane relacj e.

Badania segmentacyjne mogą być źródłem wiedzy o tym, jak zmieniają się 
kandydaci na studia, zanim jeszcze trafią do szkoły wyższej, jak podchodzą do 
studiów, jakimi metodami można do nich dotrzeć. Tego typu badania są bardzo 
trudne w realizacji, mogą jednak dostarczyć wiedzy pozwalającej zbudować 
przewagę konkurencyjną uczelni nie naruszaj ąc jej akademickich wartości.

Badania pracodawców obejmują problematykę ich opinii i oczekiwań wo
bec absolwentów szkół wyższych, a także zagadnienia znajomości i postrzega
nie marek uczelni. Badania konkurencji są źródłem wiedzy o przewagach kon
kurencyjnych w różnych aspektach i mogą ukierunkowywać decyzje związane 
z tworzeniem wyróżniających atrybutów marki uczelni.

W badaniach nad marką szkoły wyższej są wykorzystywane różne metody 
oraz techniki badań, i to zarówno ilościowe, jak i jakościowe. W badaniach 
znajomości marek większe znaczenie maj ą badania ilościowe, natomiast w ba
daniach poszukiwawczych, które maj ą umożliwić określenie sposobów percep
cji marek szkół wyższych w oparciu o informacje opisowe i wartościujące, nie
co większe znaczenie mają badania jakościowe. W konsekwencji, dla podej
mowania decyzji w tak delikatnej materii, jaką jest marka szkoły wyższej, do
brze jest zastosować jedne i drugie techniki uzależniaj ąc ich dobór od analizo
wanego problemu.

Doświadczenia grupy WSB w zakresie badań nad marką

Badania nad marką prowadzone w grupie Wyższych Szkół Bankowych są 
elementem systemu zarządzania atrybutami marki, w który zaangażowane są 
niemal wszystkie działy uczelni. Badania mają pomóc w bieżącej ocenie sytu
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acji, identyfikacji problemów zarządczych oraz obszarów wymagających po
prawy, a także w wyznaczaniu celów na kolejne okresy. Tematyka badań jest 
dość obszerna i obejmuje świadomość marki i jej atrybutów, rekomendacje, 
źródła przewag konkurencyjnych, ocenę funkcjonowania wydziałów oraz za- 
trudnialność. Zakres tematyczny badań wymusza różnorodność grup badanych. 
Badaniami nad marką WSB obj ęci są:

-  kandydaci na studia,
-  studenci i słuchacze WSB oraz uczelni konkurencyjnych,
-  absolwenci WSB,
-  pracownicy administracyjni i dydaktyczni WSB,
-  pracodawcy współpracuj ący i niewspółpracuj ący z WSB.
Różnorodność problemów badawczych poruszanych w różnych grupach re

spondentów wymusiła przygotowanie modułów problemowych, czyli jednako
wego zestawu pytań w ramach każdego problemu badawczego. W efekcie kwe
stionariusz dla każdej grupy respondentów składa się z przyporządkowanych jej 
modułów problemowych. Standaryzacja modułów umożliwia porównanie wy
ników badań między różnymi grupami respondentów. Szczegółowy wykaz 
modułów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Przedmiotowy i podmiotowy zakres badań mad marką WSB

Moduł/Badana grupa K S A PW PN PA PD SK
Źródła przewag konkurencyjnych - x x x - x x x
Ocena funkcjonowania wydziału - x - - - - x -
Rekomendacje wydziału - x x - - x x -
Zatrudnialność - - x - - - - -
Świadomości marki WSB x - - - x - - -
Świadomości atrybutów marki 
WSB x x x x x x x -

Interpretacja atrybutów marki - x - x x - - -

K -  kandydaci na studia, S -  studenci i słuchacze, A -  absolwenci, PW -  pracodawcy współ
pracujący z WSB, PN -  pracodawcy niewspółpracujący z WSB, PA -  pracownicy administra
cyjni WSB, PD -  pracownicy dydaktyczni WSB, SK -  studenci uczelni konkurencyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Moduł „źródła przewag konkurencyjnych” wzbudza wiele kontrowersji 
wśród odbiorców badań z powodu sposobu konstrukcji pytań. Istotą pytań 
w tym module jest porównanie wizerunku WSB i uczelni konkurencyjnych. 
Kryteria porównań uczelni zostały zidentyfikowane w badaniach jakościowych 
i ilościowych, których celem było zdefiniowanie wymiarów różnicuj ących po
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strzeganie uczelni. Do badań przyjęto 12 kryteriów, w tym: akademicki charak
ter, organizację studiów, praktyczność, dostępność, elitarność, relacje, komfort, 
międzynarodowość, nowoczesność, stabilność, jakość kształcenia, życie stu
denckie. W procesie badawczym respondenci proszeni są o porównanie po
strzegania WSB w stosunku do innych szkół publicznych i niepublicznych 
(w osobnych podgrupach) według poszczególnych kryteriów w skali porząd
kowej od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że WSB jest oceniana w danym zakresie 
zdecydowanie gorzej niż konkurenci, a 5 -  zdecydowanie lepiej. Podstawą oce
ny jest postrzeganie wizerunku marki WSB oraz konkurencyjnych marek uczel
ni. Szczególnie interesujące są wyniki ocen postrzegania dokonanych przez 
studentów WSB i uczelni konkurencyjnych. Cechy, które studenci uczelni kon
kurencyjnych uznają za przewagę swojej uczelni, studenci WSB uważają za 
słabość swojej -  i na odwrót. Oznacza to, że każdy typ uczelni ma swoje unika
towe cechy mogące stanowić przewagę konkurencyjną. Na tej podstawie WSB 
zdefiniowała własne indywidualne przewagi konkurencyjne nad innymi uczel
niami.

Kolejnym problemem badań nad marką WSB jest ocena funkcjonowania 
wydziału. W tym module badani proszeni są o określenie stopnia ważności 
i stopnia satysfakcji w zakresie zidentyfikowanych obszarów funkcjonowania 
uczelni oraz szczegółowych kryteriów ich oceny. Wśród obszarów funkcjono
wania wyodrębniono ofertę programową, realizację i organizację zajęć, obsługę 
studenta, platformy komunikacji, bibliotekę oraz infrastrukturę. Dla każdego 
obszaru wypracowano zestaw indywidualnych kryteriów oceny, dopasowanych 
do jego specyfiki. Przykładowo, w obszarze „biblioteka” badana jest m.in. do
stępność pozycji książkowych i czasopism, a w obszarze „biuro karier” -  zakres 
ofert oraz pomoc w znalezieniu pracy, stażu i praktyk. Ocena ważności obszaru 
i kryteriów dokonywana jest w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nieważne”, 
a 5 -  „ważne”. Poziom satysfakcji badany jest również w skali pięciopunkto
wej, gdzie 1 oznacza „niezadowolony/a”, a 5 -  „zadowolony/a”. Na tej podsta
wie wyliczany jest syntetyczny wskaźnik oceny funkcjonowania wydziału -  
CSI (customer satisfaction index). Wskaźnik ten pozwala porównywać oceny 
satysfakcji dla różnych wydziałów i grup respondentów dokonujących skraj
nych ocen. To z kolei pozwala identyfikować źródła wysokich i niskich ocen 
oraz poprawiać funkcjonowanie działów i obszarów gorzej ocenianych. Wyniki 
badań są co roku prezentowane pracownikom i z nimi szczegółowo omawiane. 
Na ich podstawie przygotowywane są plany działań na kolejny rok.
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Innym ważnym przedmiotem badań są rekomendacje, które są wskaźnikiem 
stopnia lojalności klientów wobec marki. W badaniach nad marką WSB pytano
0 fakt polecenia uczelni innej osobie oraz przyczyny niepolecenia WSB. Reko
mendacje studentów, słuchaczy i absolwentów wskazują na relacje zbudowane 
podczas studiów, a rekomendacje pracowników mogą świadczyć o stopniu 
identyfikacji z uczelnią lub o stopniu motywacji.

Kolejnym ważnym przedmiotem badań nad marką jest wskaźnik zatrud- 
nialności. Zestaw pytań dotyczący zatrudnialności zadawany jest absolwentom 
pół roku po zakończeniu studiów. Problem ten jest bardzo złożony z uwagi na 
fakt kontynuacji nauki przez część absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
studiach drugiego stopnia oraz fakt rozpoczęcia pracy przez część studentów już 
podczas studiów. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie, w którym połączono kate
gorie studentów kontynuujących naukę oraz pracujących w wyuczonym zawo
dzie, choć zbiory te mogą nie być rozłączne. Wskaźnik zatrudnialności jest 
stosunkiem sumy osób studiujących lub pracujących w zawodzie do ogółu ab
solwentów. Jednakże w tym bloku tematycznym poruszane są także kwestie 
czasu zdobycia pracy, stopnia wysiłku i liczby prób znalezienia pracy, zmian 
w pracy już posiadanej związanych z ukończeniem uczelni (awans, podwyżka, 
pozycja w firmie), a także stopnia przydatności w pracy wiedzy i umiej ętności 
zdobytych podczas studiów.

Wskaźnik świadomości marki, jak i wskaźnik świadomości atrybutów mar
ki badany jest na poziomie spontanicznym i wspomaganym. Poziom sponta
niczny badany jest przez pytania otwarte, a poziom wspomagany przez listę 
marek szkół i atrybutów. Lista atrybutów powstała na etapie przygotowawczym
1 jest zgodna z listą przewag konkurencyjnych z modułu źródeł przewag konku
rencyjnych, przy czym w pierwszym bloku badani oceniają marki we wszyst
kich kryteriach, natomiast w drugim maj ą wybrać cechy, które opisuj ą markę 
WSB. Uzupełnieniem tej części badań są badania jakościowe na temat interpre
tacji atrybutów marki. Celem tych badań, realizowanych raz na 3 lata, jest iden
tyfikacja wymiarów porównywania szkół wyższych oraz rozumienie i interpre
tacja dotychczasowych atrybutów. Wyniki mogą być pretekstem do zmiany 
narzędzi badawczych w kolejnych latach badań.

Tak przygotowane moduły wchodzą w skład kwestionariuszy przygotowa
nych dla poszczególnych grup respondentów. Kwestionariusze i grupy respon
dentów stanowią podprojekty badawcze, którym podporządkowano metodę 
i narzędzia badawcze, dobór próby oraz termin realizacji badania. Łącznie 
w corocznym badaniu nad marką WSB bierze udział ponad 13 000 responden
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tów. Najliczniejszą grupą respondentów są studenci i słuchacze, którzy dokonu
ją  bardzo szczegółowych ocen poszczególnych działów w ramach oceny funk
cjonowania uczelni. Każde badanie kończy się oceną ich reprezentatywności. 
Odbiorcami wyników badań są m.in. kanclerze, rektorzy, dziekani, pracownicy 
dydaktyczni i administracyjni.

Pełne badania nad marką WSB są powtarzane co trzy lata, natomiast co ro
ku są powtarzane badania w węższym zakresie. Tworzy to pewien system. Po
miar właściwy prowadzony jest w okresie kwietnia-maja każdego roku.

Przedstawiony zestaw badań nad marką tworzy kompleksowy system moni
toringu postrzegania marki szkoły wyższej i jej atrybutów, chociaż nie wyczer
puje w pełni możliwości badawczych. W ramach tego systemu powołane są 
specjalne struktury dedykowane procesowi zarządzania marką, definiowane 
zadania oraz tryb i roczny harmonogram pracy nad marką. W ten sposób 
w proces zarządzania marką zaangażowana jest cała organizacja.

Podsumowanie

Badania nad marką szkoły wyższej dostarczaj ą informacji, na podstawie 
których można ukierunkować i zaplanować działania umożliwiające wyraźne 
i skuteczne pozycjonowanie uczelni na rynku edukacyjnym. Ich rola wzrasta 
w sytuacji licznych wyzwań, przed którymi stanęły obecnie szkoły wyższe. 
Zmiany w popycie, nasilająca się rywalizacja na rynku szkół wyższych, a także 
wyzwania związane z rozwojem technologii, internacjonalizacj ą procesów 
kształcenia determinuj ą konieczność stworzenia systemu badań marketingo
wych, które służyłyby pozyskiwaniu informacji niezbędnych w procesie zarzą
dzania marką uczelni. Z perspektywy zarządzania marką ważne jest także 
utrzymanie stałości wykorzystywanych metod i narzędzi. Daje to możliwość 
porównywania wyników oraz obserwacji kierunków zmian.
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RESEARCH ON HIGHER EDUCATION SCHOOL BRAND

Summary

Research on higher education school brand seems to be very important in the context of 
emerging and intensifying changes in the education market. The research may be conducted in 
different groups (candidates for studies, students, employers), with the use of different methods 
and techniques of research (both quantitative and qualitative) and include various research prob
lems (brand awareness, student satisfaction, survey following up graduates etc.). Some research 
directions are enforced by legal regulations, while others depend on the needs of the management 
of higher education school. Undoubtedly, the need for the introduction of market management to 
higher schools forces the necessity of conducting marketing research and using the results in the 
management of higher schools.
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