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SIECIOWY STOCHASTYCZNY MODEL PROCESU KSZTAŁCENIA 
W SZKOLE WYŻSZEJ 

, * ** *** Mirosław BEREZINSKI , Michał INKIELMAN , Dariusz WAGNER 

*Instytut Badań Systemowych PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, 
e-mail:Miroslaw.Berezinski@ibspan.waw.pl 

.. Instytut Badań Systemowych PAN, ul. Newelska 6, 01 -447 Warszawa, 
e-rrail: Michal.Inkielrran@ibspan.v.aw.pl · 

•••Instytut Badań Systemowych PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, 
e-rrail: D:rriusz.vvagner@ibspan.v.aw.pl 

Streszczenie: Rozpatrzono szkołę wyższą wielowydzia
łową o takim samym czasie trwania studiów na każdym z wy
działów. Przeanalizowano organizacyjną strukturę procesu 
edukacyjnego. Przedstawiono ją w postaci otwartej sieci 
stochastycznej o stałej strukturze i zmieniającym się w czasie 
strumieniu studentów. Dynamikę zmian tej sieci opisano za 
pomocą niejednorodnego łańcucha Markowa o skończonej 
liczbie stanów. Macierz przejść została oszacowana za pomo
cą metody matematycznej, a następnie skorygowana przez 
ekspertów. Model został zweryfikowany na danych rzeczywi
stych dotyczących jednej z uczelni krajowych. Uzyskane 
wyniki potwierdzają jego przydatność, a równocześnie wska
zują kierunki dalszych prac nad modelem. 

Słowa kluczowe: Szkoła wyższa, proces edukacyjny, sieć 
stochastyczna, łań<:uch Markowa, metody ekspertów. 

1. UWAGI WSTĘPNE 

Traktujemy szkołę wyższąjako system otwarty, złożony 
z dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych podsyste
mów: edukacyjnego oraz administracyjno
kierowniczego. Jest to system wielocelowy, którego 
podstawowym zadaniem jest sprawne i zgodne z obo
wiązującymi w kraju standardami edukacyjnymi pro
wadzenie procesu edukacyjnego. Proces ten jest reali
zowany przez podsystem edukacyjny złożony z W 
względnie autonomicznych wydziałów, zasilanych 
corocznie potokiem nowo przyjmowanych studentów. 
Zakłada się, że struktura systemu i sposób zorganizo
wania procesu edukacyjnego są stałe, natomiast potok 
wejściowy studentów i ich mobilność wewnątrzsyste
mowa są obciążone czynnikami przypadkowości. Mi
nimalny czas studiów na każdym z wydziałów jest taki 
sam i wynosi L lat akademickich. Efektem wyjściowym 
procesu edukacyjnego realizowanego w systemie jest 
potok absolwentów. Jednostką czasu jest rok akademic
ki, przy czym t' jest chwilą jego rozpoczęcia, zaś t" 
chwilą zakończenia. W zależności od potrzeby stan 
procesu edukacyjnego jest oceniany na jedną lub obie 
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z tych dat, jako stan odpowiadającej mu sieci stocha
stycznej. 

Celem artykułu jest zbudowanie matematycznego mo
delu tej sieci, odwzorowującego powyższe uwarunko
wania oraz szczegółową specyfikę rzeczywistego proce
su edukacyjnego, a następnie skonstruowanie modelu 
dynamiki zmian stanu procesu w postaci niejednorod
nego łańcucha Markowa. 

2. OZNACZENIA I PODSTAWOWE 
ZALEŻNOŚCI 

Dla roku akademickiego t niech n(t) będzie ogólną 

liczbą studentów szkoły, nw (t) ogólną liczbą studentów 

wydziału w, n1 (t) łączną liczbą studentów !-tego roku 

studiów wszystkich wydziałów, a n~(t) ogólną liczbą 
studentów !-tego roku studiów wydziału w, w chwili t. 
Dla t = t',t" marny: 

W L W L 

n(t) = 2>w(t) = 2::n;ct) = I2>~ct), c1) 
w=l I=! w=l l=I 

W każdym roku akademickim student może spełnić 
wszystkie warunki uprawniające do podjęcia w następ
nym roku akademickim kolejnego roku studiów, może 
przerwać studia i odejść z uczelni, może nie uzyskać 
promocji na następny rok studiów lub może korzystać 
z urlopu dziekańskiego. 

Zgodnie z formułą (1) ogólna liczba studentów wydzia
łu w, którzy w roku akademickim t rozpoczynają !-ty 

rok studiów wynosi n~(t'). Liczba tych spośród nich, 

którzy dotrwali do końca roku wynosi n~ (t") i jest 

tożsama z liczbą n~l+I (t11) tych, którzy w tym roku 



akademickim zaliczyli I-ty rok studiów oraz z liczbą 

n~1+1 ((t + l)') tych, którzy znajdą się wśród studentów 

rozpoczynających (t + 1) - szy rok akademicki. Podob

nie, liczba n~u (t') studentów, którzy w (t -1) - szym ro

ku akademickim korzystali z urlopów dziekańskich 

i postanowili wznowić studia w roku t jest tożsama 

z liczbą n~u ((t -1)") tych, których nazwiska znajdowały 
się na liście urlopowanych w dniu zakończenia roku 

akademickiego t-1. Niech p~(t') będzie liczbą osób, 

które w roku akademickim t -1 nie były studentami 
szkoły, ale zostały do niej przyjęte i wpisane na dzień 
rozpoczęcia roku akademickiego t na listę studentów 

I-ego roku wydziału w. Oznaczmy przez r!(t') liczbę 
tych studentów wydziału w, którzy w roku akademickim 
t -1 nie uzyskali promocji z I-tego roku studiów na rok 
I-ty i będą go powtarzać w roku akademickim t. Ogól-na 
liczba studentów wydziału w, którzy w roku akademic
kim t rozpoczną I-ty rok studiów wynosi więc: 

Ponieważ dla pierwszego roku studiów n~-1•1 (t') =O, 

więc dla I = 1 otrzymuje się: 

I(') I(') lu(') I(") nw t = Pw t + n,.; t + rw t . (3) 

Jak już powiedziano, nie wszyscy studenci wydziału w, 
którzy w chwili t' rozpoczynali I-ty rok studiów będą 
w chwili t" na liście tych, którzy w następnym roku 
akademickim rozpoczną (I+ 1)- szy rok studiów. Część 

z nich bowiem przerwie studia i odejdzie ze szkoły, 
część odejdzie na urlopy dziekańskie a będą i tacy, 
którzy nie otrzymają promocji. Niech liczby studentów 
tych kategorii, odniesione do chwili t", wynoszą odpo-

wiednio n~0 (t"), n~u (t"), n~1 (t") . Wobec tego ogólna 

liczba n~(t") studentów, którzy w roku akademickim t 

byli na I-tym roku studiów i pomyślnie dotarli do końca 
roku wynosi: 

Stąd, w szczególności, dla I = 1 otrzymuje się formułę: 

określającą liczbę studentów, którzy w roku akademic
kim t ukończyli na wydziale w pierwszy rok studiów, 
a dla I = L formułę: 

która określa liczbę absolwentó~ tego wydziału w roku 
akademickim w. 

Jeżeli w formule (5) zastąpić n~(t') prawą stroną rów

ności (3), w formule (4) prawą stroną równości (2), 
a w formule (6) prawą stroną równości (2) wziętej dla 
I= L, to otrzyma się następujące wyrażenia: 

n~ (t") = p~ (t') + n~u (t') + r! (t') - n~u (t") + 
- n~0 (t") - n~1 (t"), 

n~(t") = p~(t') + n~u(t') + r!(t') + n~-l,I (t') + 
- n~u (t") - n~0 (t") - n~1 (t"), 

n;(t") = p;(t') + n;·u (t') + r;'(t') + n;-l,L(t') + 
- n;•u (t") - n;•0 (t") - n;·L (t"). 

(7) 

(8) 

(9) 

Korzystając z formuł (7), (8) i (9) można obliczyć bez
względną liczbę studentów każdego roku studiów na 
koniec danego roku akademickiego oraz liczbę absol
wentów każdego wydziału w danym roku akademickim. 

3. MACIERZ PRZEJŚĆ MIĘDZY STANAMI 

Z wielu powodów znacznie bardziej elastyczny w zasto
sowaniach byłby model wyrażony w liczbach względ
nych. Aby go zbudować zauważmy, że stan procesu 
edukacyjnego w roku akademickim t można opisać za 
pomocą wektora: 
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(10) 

o wymiarze K = W (3L + 1) , gdzie: 

N(t) = [nf (t), ... ,n1L (t), ... , n~ (t), ... ,n& (t)], 

N° (t) = [nf· 0 (t), ... ,nf·0 (t), ... , n~0 (t), ... ,n&·0 (t)], 

Na (t) = [nf·a (t), ... , n{va (t)], 

Nu (t) = [nl·u (t), ... , nf'u (t), ... , n~u (t), ... ,n&·u (t)] . 

Numerując współrzędne wektora (10) w kolejności ich 
występowania otrzymamy następującą wektorową re
prezentację stanu procesu edukacyjnego: 

Z uwagi na założoną względną autonomiczność wy
działów całościowy proces edukacyjny dekomponuje 
się na W względnie autonomicznych procesów wydzia
łowych. Dalsze rozważania będą więc prowadzone 
w odniesieniu do jednego wydziału. W tym przypad
ku K = 3L + 1 . Jeżeli ponadto przyjmiemy, że studia na 
wydziale trwają pięć lat, to K = 16. Przestawmy i po

nownie ponumerujmy składowe wektora N(t) w taki 

sposób, by pięć pierwszych reprezentowało możliwości 
przerwania nauki i odejścia ze szkoły w roku akade
mickim t, by szósta wyrażała możliwość ukończenia 
ostatniego roku studiów i odejścia ze szkoły jako jej 
absolwent, by pięć następnych składowych odpowiada
ło pobytowi studenta na odpowiednim roku studiów, 
a pięć ostatnich możliwości przejścia studenta każdego 
roku na urlop dziekański. Odpowiada to przyjęciu zało
żenia, że w każdym roku akademickim student może 
znajdować się w dokładnie jednym spośród szesnastu 
alternatywnych stanów. Z logiki procesu edukacyjnego 
wynika, że macierz przejść między tymi stanami ma 
następującą postać blokową: 



(12) 

gdzie M 11 = / (macierz jednostkowa szóstego stopnia), 

M 11 =M13 =0 (prostokątne macierze zerowe o wy-

miarach 6x5 ). Pozostałe podmacierze wyglądają na-
stępująco: 

m1,1 o o o o o 
o /1'1g,2 o o o o 

M21 = o o ~.3 o o o 
o o o mw,4 o o 
o o o o mu,5 mu,6 

m1,1 o o o o o 
o /1'1g,2 o o o o 

M21 = o o m9,3 o o o 
o o o m10,4 o o 
o o o o m1 I,5 mu,6 

m1,1 m1,s o o o 
o /1'1g,s 11'1g,9 o o 

M22 = o o ~.9 ~.IO o 
o o o m10,10 m10,11 

o o o o mll,ll 

m1,12 o o o o 
o ms,13 o o o 

M23 = o o ~ .14 o o 
o o o m10,15 o 
o o o o mll,16 

m12,1 o o o o o 
o m13,2 o o o o 

M31 = o o ml4,3 o o o 
o o o m15,4 o o 
o o o o ml6,5 o 

m12, 7 o o o o 
o m13,s o o o 

M32 = o o ml4,9 o o 
o o o m15,10 o 
o o o o ml61,ll 

m12,12 o o o o 
o ml3,13 o o o 

M33 = o o ml4,14 o o 
o o o m1s,15 o 
o o o o m16,16 

w macierzy przejścia M występuje 35 prawdopodo-
bieństw przejścia, rozmieszczonych we wszystkich 

wierszach macierzy. Ponieważ jest to macierz stocha
styczna, więc faktycznie trzeba oszacować wartości 25 
z nich. Potrzebny jest do tego odpowiedni zbiór danych 
rzeczywistych. Podstawową formą danych są realizacje 
wektora stanu mające postać: 
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[n1•0 (t), ... , n5·0 (t), na (t), nI (t), ... , n5 (t), n1·" (t), ... , n5·" (t)] . 

Ich składowymi są liczby studentów znajdujących się 
w każdym z rozpatrywanych stanów w roku akademic
kim t. Jeżeli dysponujemy zbiorem tych realizacji dla 
pewnej liczby lat akademickich, to na ich podstawie 
można określić faktyczne liczby przejść między po
szczególnymi stanami i oszacować wartości estymato
rów prawdopodobieństw przejść. W szczególności, 

względna liczba studentów, którzy w roku akademickim 
t byli na /-tym roku studiów, przerwali je i odeszli ze 
szkoły wyraża się wzorem: 

l,o( ") 
ml ,o (t) =-n __ t_, 

n1 (t') 
(l = 1,2,3,4,5) . (13) 

Względna liczba absolwentów szkoły w roku akade
mickim t wynosi: 

(/ = 1,2,3,4,5) . (14) 

Względna liczba studentów, którzy w roku akademic
kim t uzyskali promocję z /-tego roku studiów na 
(l + 1) - szy wyraża się formułą: 

ł,11 ( ") 
ml ,1+1(t) = n t , 

nl (t') 
(l = 1,2,3,4,5) , (15) 

natomiast względna liczba tych, którzy nie uzyskali 
promocji wynosi: 

1,1 ( ") 
m1,1 (t) = !!:.......!._, 

n1 (t') 
(l = 1,2,3,4,5) . (16) 

Mianowniki wyrażeń (13)-(16) oblicza się z formuły 

(2). Ponieważ nl-1,l (t') = n1- 1 ((t -1)"), więc uwzględ

niając ten fakt w wyrażeniach (8) i (9) można nadać im 
taki kształt: 

n~ (t'') = p~ (t') + n~" (t') + r!(t') + n~-l ((t -1)"") + 
I (17) 

- n . .;," (t") - n~0 (t") - n~1 (t"), 

n;;, (t") = p;;, (t') + n;;,·" (t') + r!; (t') + n;;,-1· ((t -1)") + ( 18) 
- n;;_•" (t") - n;;_'0 (t•') - n;;_•L (t'). 

Zastępując w wyrażeniach (13)-(16) mianowniki przez 
prawą stronę równości (2), a ponadto licznik wyrażenia 
(14) przez prawą stronę równości (18), zaś licznik wy
rażenia ( 15) przez prawą stronę równości (17) otrzyma
my: 

l,o(t") 
m1' 0 (t)= n , (19) 

p' (t') + n1'" (t') + r 1 (t') + nl-l,l (t') 



ma(t) = 1 
p 1 (t') + n 1·u (t') + r 1 (t') + nl-1,l (t') ' 

(20) 

nl ,u ((•) + nl,o (t") + nl,l (t") 
1,1+1 (t) _ 1 __ _:__.:....__....:.__:_---c'-:'-:-- (21) 

m - - p l (t') + nl ,u (t') + r' (t') + nl-1,l (t') , 

nl ,l ((•) 
m1•1 (t) = ---,---~--:-:-:-- , (22) 

p1 (t') + nl ,u (t') + rl (t') + nl-1 ,l (t') 

gdzie l = 1,2, .. . ,L. Formuły obliczeniowe (19)-(22) 
charakteryzują dynamikę mobilności studentów w toku 
procesu edukacyjnego, wyrażając ją w kategoriach 
prawdopodobieństw przejść między możliwymi stanami 
procesu. 

4. PRZESŁANKI WIODĄCE DO ŁAŃCUCHA 
MARKOWA 

Możliwe są dwie sytuacje: albo macierz przejść (12) jest 
stała i mamy wówczas do czynienia ze skończonym 
pochłaniającym jednorodnym łańcuchem Markowa, 
albo jest zmienna i łańcuch jest niejednorodny. Powstaje 
więc konieczność rozstrzygnięcia tego dylematu. Pod
stawowych przesłanek dostarcza systemowa analiza za
chowania się trajektorii stanu procesu edukacyjnego. 
W długim horyzoncie czasu trajektoria ta jest ciągiem 
na-przemiennie występujących stosunkowo długich faz 
monotonicznego rozwoju systemu i znacznie od nich 
krótszych faz przejściowych, w których w systemie 
edukacyjnym przeprowadza się istotne zmiany syste
mowe. O ile monotoniczne fragmenty trajektorii nie 
tylko można, ale wręcz trzeba opisywać za pomocą 
modeli probabilistyczno-statystycznych, bowiem -
w przybliżeniu - proces edukacyjny jest w nich struktu
ralnie stabilny i są spełnione warunki działania prawa 
wielkich liczb, to opisywanie za pomocą takich modeli 
fragmentów odpowiadających fazom przejściowym 

byłoby metodologicznie niepoprawne. W fazach tych 
narusza się bowiem w sposób świadomy i celowy struk
turalne własności procesu edukacyjnego, wskutek ·czego 
ulegają zawieszeniu warunki niezbędne do przejawiania 
się prawa wielkich liczb. W fazach tych formułuje się 
i analizuje możliwe warianty dalszego rozwoju szkoły 
i dokonuje się wyboru wariantu najbardziej racjonalne
go. Przygotowuje się warunki początkowe dla nowej 
fazy rozwoju monotonicznego, ale rozwojowi temu 
będzie podlegał system edukacyjny o jakościowo in
nych własnościach strukturalnych, niż przed okresem 
przejściowym. Stosownego aparatu matematycznego do 
opisu zachowania się systemu edukacyjnego w fazach 
przejściowych dostarcza teoria stabilności strukturalnej, 
a w szczególności teoria katastrof [5,7,8]. 
Strukturalne własności trajektorii procesu edukacyjnego 
nie są jedyną przesłanką przemawiającą za niejednorod
nością macierzy przejścia i sensownością postulatu 
o markowowskim charakterze dynamiki zmian stanu 
procesu. Na korzyść tego postulatu świadczą również 
wyniki testowania hipotezy o niezależności stanów 
procesu, hipotezy o niejednorodności łańcucha oraz 
hipotezy dotyczącej pamięci łańcucha. Stwierdzono, że 
na bardzo wysokim poziomie ufności nie ma podstaw 

do odrzucenia pierwszych dwóch hipotez. Jeśli chodzi 
o trzecią, to wyniki testowania nie wskazują jedno
znacznie na konieczność przyjęcia łańcucha bezpamię
ciowego. Co więcej , sugerują nawet, że może wchodzić 
w grę łańcuch Markowa z pamięciąjednostkową. Suge
stia ta została dodatkowa poparta wynikami analizy 
probabilistyczno-statystycznych własności rozważanego 
procesu w kategoriach entropii i entropii warunkowej. 
Ponieważ kwestia pamięci łańcucha wymaga dalszych 
badań, a wyniki testowania hipotezy o braku pamięci 
nie nakazują bezwzględnego odrzucenia hipotezy 
o braku pamięci, jako pierwszą wersję modelu przyjęto 
tradycyjny łańcuch niejednorodny. 

5. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 

Przydatność modelu została sprawdzona na danych 
rzeczywistych dotyczących jednej z krajowych szkół 

wyższych . Są one szczegółowo opisane i przeanalizo
wane w pracy Berezińskiego, Inkielmana i Wagnera [1]. 
Omówiono w niej również testy statystyczne, z których 
korzystano, przy czym szczególny akcent położono na 
analizę własności modelowanego procesu w kategoriach 
entropii, jako miary jego nieokreśloności . Tutaj ograni
czamy się tylko do syntetycznego scharakteryzowania 
podstawowych wyników. 
Dane, na których oparto obliczenia, miały postać dzie
sięcioelementowego wektorowego szeregu czasowego, 
którego wyrazy charakteryzowały stan procesu eduka
cyjnego w kolejnych latach akademickich. Dla każdego 
roku została skonstruowana sieć stochastyczna odwzo
rowująca stan procesu edukacyjnego. Dla wstępnego 
oszacowania wartości elementów macierzy przejścia 

między stanami posłużono się formułami (19)-(22). 
Ponieważ bezpośrednie wykorzystanie tych macierzy 
pro-wadziło do wyników zbyt daleko odbiegających od 
danych rzeczywistych, skorzystano z pomocy eksper
tów. Pozwoliło to stwierdzić, że zmiennością prawdo
podobieństw przejść rządzi reguła nieliniowa. Jako 
najbardziej stosowną na obecnym etapie badań eksperci 
wybrali funkcję wielomianową trzeciego stopnia: 
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m(t) =at3 +bt2 +ct+d, 

gdzie m(t) - prawdopodobieństwo przejścia. 

(23) 

Funkcja (23) została użyta do obliczenia teoretycznych 
wartości prawdopodobieństw przejść, elementów sze
ściu kolejnych macierzy przejścia. Wyniki obliczeń są 
przedstawione w tabeli 1. Uzyskano wysoką zgodność 
wartości teoretycznych z empirycznymi. W większości 
przypadków wyniki różniły się cyfrą na czwartym miej
scu po przecinku. W najgorszym przypadku (m12.1) 

wartość bezwzględna różnicy między teoretyczną 

i empiryczną wartością prawdopodobieństwa przejścia 
nie przekraczała jednak 0.0167. 



Tabela 1. W:irtości prawdopodobieństw przejść 

t= 1 t= 2 t = 3 t= 4 t = 5 

1~.I 0.1088 0.1414 0.1334 0.1416 0.1399 

m1,1 0.0646 0.0840 0.0903 0.0101 0.0998 

m7,8 0.8027 0.7005 0.7248 0.8321 0.7392 

m1,12 0.0238 0.0740 0.0514 0.0163 0.0211 

m s ,2 0.0818 0.1031 0.0983 0.1001 0.0997 

m s,s 0.0446 0.0521 0.0501 0.0514 0.0498 

m s,9 0.8327 0.8327 0.8405 0.8327 0.8397 

m 8,l3 0.0409 0.0122 0.0112 0.0159 0.0109 

m9,3 0.0161 0.0216 0.0192 0.0209 0.0211 

~ .9 0.0562 0.0584 0.0573 0.0591 0.0589 

m 9,10 0.8554 0.8612 0.8697 0.8594 0.8702 

m9,14 0.0723 0.0588 0.0537 0.0707 0.0497 

ml0,4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

m10,10 0.0517 0.0598 0.0642 0.0653 0.0649 

m10,11 0.8793 0.8701 0.8811 0.8794 0.8856 

m10,1s 0.0690 0.0701 0.0548 0.0554 0.0496 

mll,5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

mll,6 0.7713 0.7867 0.7836 0.7849 0.7879 

m 11,11 0.0372 0.0487 0.0512 0.0499 0.0487 

mll,16 0.1915 0.1647 0.1653 0.1653 0.1635 

m12,1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

m12,1 0.9954 0.9879 0.9903 0.9888 0.9897 

m12,12 0.0045 0.0120 0.0096 0.0111 0.0102 

m13,2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

m13,s 0.8779 0.8837 0.8811 0.8821 0.8831 

m13,13 0.1222 0.1164 0.1188 0.1178 0.1168 

ml4,3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ml4,9 0.8839 0.8783 0.8827 0.8798 0.8813 

ml4,14 0.1160 0.1217 0.1174 0.1203 0.1188 

11115,4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

m1s,10 0.6773 0.7894 0.7453 0.7612 0.7786 

m15 ,15 0.3226 0.2105 0.2548 0.2387 0.2215 

m16,5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ml6,ll 0.7998 0.8298 0.8195 0.8204 0.8274 

ml6,16 0.2003 0.1702 0.1804 0.1797 0.1725 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Zastosowanie podejścia probabilistyczno-statystycznego 
do modelowania systemów edukacyjnych ma dość dłu
gą historię. Szczupłość miejsca nie pozwala na jej 
omówienie. Z konieczności ograniczamy się więc tylko 
do przypomnienia, że jedną z podstawowych prac z tego 
zakresu jest monografia Tinbergena i Bossa [9], po
święcona ekonometrycznej analizie procesu edukacyj-

nego. Spinney i McLaughlin [6] użyli jednorodnego łań
cucha Markowa jako modelu zarządzania kadrą nauko
wą w szkole wyższej , ale uzyskane wyniki nie były 
zadowalające . Wskazywały raczej na potrzebę dalszych 
badań nad możliwością wykorzystania łańcuchów Mar
kowa w sferze edukacji. Badania takie były i są prowa
dzone. Na przykład, Bloomfield i Undegrove [3] opra
cowali markowowski model wyższej eduakcji w skali 
makro. Berthold [2] traktuje procesy edukacyjne jako 
jedną z form aktywności społecznej i proponuje mode
lowanie ich za pomocą modeli markowowskich, takich 
samych, jakich używa się do badania mobilności spo
łecznej . Doświadczenie jednak uczy, że takie mechani
czne przenoszenie modeli matematycznych z jednej 
dziedziny do innej, chociaż pokrewnej, z reguły nie daje 
pozytywnych wyników. Postać modelu powinna bo
wiem wynikać z analizy fizycznej natury modelowane
go procesu oraz z ilościowo-jakościowych charaktery
styk zbioru danych, w oparciu o które będzie szacowało 
się wartości parametrów modelu. 
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Model przedstawiony w tym artykule stanowi rozwinię

cie koncepcji sformułowanej przez Berezińskiego , In
kielmana i Wagnera [1], której zasadniczą ideą jest 
sprzężenie matematycznego modelowania procesu edu
kacyjnego z systemowąjego analizą. Zarówno szczegó
łowa analiza systemowej logiki tego procesu, jak i za
stosowane statystyczne metody sprawdzenia hipotezy o 
niezależności stanów jego trajektorii, hipotezy o niejed
norodności łańcucha i hipotezy o braku pamięci po
twierdzają przydatność modelu do opisu tych fragmen
tów trajektorii procesu, które mają własność monoto
niczności. Przydatność tę potwierdzają również uzyska
ne wyniki numeryczne, które - mimo ich cząstkowości -
wyraźnie wskazują na konieczność łączenia ilościowych 
analiz procesu edukacyjnego z analizami jakościowymi . 

Są to uwagi ważne, bowiem w dotychczasowych zasto
sowaniach łańcuchów Markowa do modelowania trajek
torii zachowania się procesów edukacyjnych z góry 
zakładano, że łańcuchy te są modelami tych procesów. 
Istota zadania sprowadzała się więc do estymacji para
metrów modelu, przy czym z reguły przyjmowano, że 
model jest jednorodny a horyzont czasowy nieskończe~ 
nie długi . Pozwalało to budować modele eleganckie pod 
względem formy matematycznej, gdyż umożliwiało 

korzystanie z twierdzeń granicznych dotyczących za
chowania się prawdopodobieństw przejść, ale na ogół 
nie prowadziło do wyników użytecznych w praktyce 
edukacyjnej . Istotnym mankamentem było traktowanie 
systemu i procesu edukacyjnego jako stabilnych struktu
ralnie w całym horyzoncie. Przeprowadzona przez nas 
systemowa analiza trajektorii procesu dowodzi, że jej 
modelowanie musi być poprzedzone wnikliwą analizą 
strukturalnych własności procesu w różnych częściach 
horyzontu czasowego. Jest to możliwe do zrobienia, 
bowiem systemy edukacyjne nie powstają i nie rozwija
ją się w sposób żywiołowy, lecz są celowo organizowa
ne i celowo zarządzane. Zmiany strukturalne w systemie 
są konieczne, ale nie mogą zachodzić w sposób przy
padkowy. Ich charakter, zakres, czas i sposób przepro
wadzania muszą być określane z odpowiednim wyprze
dzeniem czasowym. Jednak nawet najlepiej prowadzony 



i zarządzany proces edukacyjny znajduje się pod wpły
wem różnorodnych czynników przypadkowych. Jedne 
z nich mają charakter destruktywny, inne mogą mieć 
pozytywny wpływ na proces edukacyjny. Trzeba jednak 
pamiętać, że inną politykę na rynku edukacyjnym i inną 
strategię zarządzania szkołą trzeba prowadzić w okre
sach strukturalnej stabilności szkoły i strukturalnej 
stabilności realizowanego w niej procesu edukacyjnego, 
a inną w okresach przejściowych, w których dominuje 
czynnik niestabilności i nieprobabilistycznej stochasty
czności. Modele zachowania się procesu edukacyjnego 
w okresach strukturalnej niestabilności należy budować 
nie na gruncie probabilistyki, ponieważ w tych okresach 
ulega zawieszeniu działanie prawa wielkich liczb, lecz 
w ramach teorii katastrof. 

Dokładność modelu zależy w dużej mierze od dokład
ności oszacowania macierzy przejścia. Wiadomo, że 

istnieje ścisła zależność między liczbą estymowanych 
elementów tej macierzy a minimalną długością szeregu 
czasowego, ilustrującego historię zmian trajektorii mo
delowanego procesu w czasie (zob., np., Koźniewska 
i Włodarczyk [4). Tradycyjne metody, oparte na spro
wadzeniu zadania estymacji prawdopodobieństw przejść 
do zadania prog;amowania kwadratowego z ogranicze
niami liniowymi z reguły wymagają posiadania znacz
nie dłuższych szeregów czasowych, niż rzeczywisty 
czas istnienia wielu obecnych szkół wyższych. Zdecy
dowana większość z nich nie dysponuje więc danymi 
umożliwiającymi skorzystanie z tej bardzo skutecznej, 
lecz wyrafinowanej metody matematycznej. Z tego 
powodu istnieje konieczność poszukiwania innych me
tod szacowania macierzy przejścia. W artykule zapro
ponowano sprzężenie metody matematycznej z metodą 
ekspertów. Ponieważ otrzymane wyniki wydają się 

przemawiać na korzyść tego podejścia, jest ono rozwi
jane. W szczególności prowadzi się badania nad wyko
rzystaniem stochastycznych wersji metody porównywa
nia parami do wspomagania wyboru macierzy przejść 
w łańcuchach Markowa, z zastosowaniem uzyskanych 
wyników do modelowania w dziedzinie edukacji. 

Przedstawiony model jest przedmiotem dalszych badań. 
Prace biegną w kierunku skonstruowania takiego cało
ściowego modelu szkoły wyższej, który mógłby być 
wykorzystywany jako narzędzie wspomagające zarzą
dzanie organizacją i przebiegiem procesu edukacyjnego 
w warunkach rynkowej konkurencji szkół wyższych . 

Jak wiadomo, z procesem tym są nierozerwalnie zwią
zane czynniki pewności, ryzyka i nieokreśloności, przy 
czym wchodzą w grę nie tylko ryzyko i nieokreśloność 
rozumiane w sensie klasycznego rachunku prawdopo
dobieństwa i statystyki matematycznej, ale również ich 
inne, nieprobabilistyczne formy. Prowadzi się prace za
równo nad rozszerzeniem i pogłębieniem wykorzystania 
metod klasycznej probabilistyki (między innymi przez 
użycie do estymacji prawdopodobieństw przejść metod 
statystyki małej próbki) do badań nad modelowaniem 
procesu edukacyjnego, jak też nad włączeniem do mo
delu różnych rodzajów przypadkowości nieprobabilisty
czej. 

STOCHASTIC NETWORK AS A MODEL OF HIGHER 
SCHOOL EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract: The aim of the paper is to develop a stochastic 
model of educational process that takes place in multifaculty 
higher schools. The process is presented in the form of sto
chastic network with fixed organizational structure and with 
random flow of students. The dynamics of the process is 
modelled in the form of nonhomogeneous discrete Markov 
chain with finite number of states. The analytical formulae for 
a preliminary estimation of transition probabilities are given. 
These preliminary values of probabilities are corrected and 
mutually coordinated by experts in order to obtain transition 
matrices. The model was used to predict future probabilistic 
properties of educationa process in the medium time horizon. 
Some numerical results concerning application of the model 
are presented and discussed. 

Literatura 

[l] Bereziński M., Inkielman M., Wagner D. (2004) 
Markowskie modele procesów edukacyjnych. Ra
port Badawczy RB/63/2004, Instytut Badań Syste
mowych PAN, Warszawa. 

[2] Bertchold A (1998) Chiiines de Markov et Modeles 
de Transition: applications aux sciences socials. 
Editions HERMES, Paris. 

[3] Bloomfield S.D., Updegrove D.A. (1981) A model
ling system for higher education. Decision Sciences, 
12, 310-321. 

[4] Koźniewska I., Włodarczyk M. (1978) Modele 
odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, 
Warszawa. 

364 

[5] Poston T., Stewart I. (1996) Catastrophe Theory 
and Iits Applications. Charles C Thomas, 
Springfield. 

[6] Spinney D., McLaughlin G.W. (1979). The use of 
a Markov model in assessment of alternate faculty 
personel policies. Research in Higher Education, 
11, 249-262. 

[7] Thom R. (1972) Stabilite Structurelle et Morpho
genese. Benjamin, New York. 

[8] Thom R. (1980) Paraboles et catastrophes. Entre
tiens sur les mathematiques, la science et la philo
sophie. JL Saggiatore, Milan. 

[9] Tinbergen S. , Boss X. (1973) Econometric Model 
of Education. Dunod, Paris. 



_\ 



Instytut Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk 

ISBN 83-89475-00-6 

/ i .-




