
Model współpracy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to bogactwo dziedzictwa i tradycji, a także istotny 

„aktor” lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego, edukacyjnego i kulturowego. 

Uniwersytet powinien się starać ukierunkowywać swoją działalność uwzględniając 

zachodzące w otoczeniu uczelni zmiany społeczno – ekonomiczne. 

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna w kraju, zwiększenie znaczenia 

globalizacji, innowacje oraz związany z nimi postęp naukowo-technologiczny, rozwój 

inicjatyw naukowo-badawczych m.in. dla biznesu i administracji oraz zmiana modelu 

funkcjonowania uczelni na świecie, wskazują na konieczność transformacji obecnego modelu 

działalności uczelni w Polsce, w tym także Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

uznając, że uczelnie te powinny być istotnymi graczami w Gospodarce Opartej na Wiedzy 

(GOW), tak aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby biznesu, społeczeństwa, organizacji 

pozarządowych oraz administracji publicznej. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powinien przyznać istotne znaczenie współpracy z 

partnerami społeczno-gospodarczymi oraz administracji publicznej, zarówno pod kątem 

prowadzenia badań naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, a także opracowywania 

lepszych programów kształcenia studentów i rozwoju kadry naukowej, tworząc „Sieć 

Partnerów UEK”, obejmującą cztery najważniejsze obszary: Nauka – Gospodarka – 

Administracja – NGO’s (Non-governmental organizations – Organizacje pozarządowe). 

Uznając współpracę Uniwersytetu z nauką, gospodarką i administracją za istotny element 

jego rozwoju oraz poszukując nowych modeli współpracy w tych obszarach, w strukturze 

uczelni utworzone może zostać Biuro Regionalnej Współpracy Gospodarczej – w tym celu 

może zostać również stworzona specjalna platforma internetowa, aby wesprzeć Biuro w 

działalności. Dzięki tej platformie zostałaby ułatwiona praca na linii Uniwersytet – biznes, 

administracja, NGO. Zespoły naukowców oraz studenci mogli by tam zamieszczać swoje 

zainteresowania badawcze oraz z jakich dziedzin prowadzą badania naukowe, natomiast 

podmioty zewnętrzne mogliby opisywać problemy, z którymi się borykają, a które chcieliby 

rozwiązywać we współpracy z Uniwersytetem. Biuro zajęłoby się tylko kojarzeniem ze sobą 

zainteresowanych stron oraz pomocą w zakresie, np. uzyskiwania dofinansowania,                 

a szczegóły odnośnie współpracy wraz z zawieraniem odpowiednich umów między zespołami 

z UEK a partnerami zewnętrznymi byłyby już przedmiotem ustaleń pomiędzy nimi, bez 

udziału Biura. Przedmiotem takiej współpracy mogą być np. pracy dyplomowe pisane przez 

studentów, projekty badawcze, itp. Taki model funkcjonowania pozwoli zredukować 

istniejące we współpracy nauka – biznes bariery. Odbiurokratyzuje to Uniwersystet, pozwoli 



zespołom naukowców i studentów na praktyczną realizację zaawansowanych prac badawczo-

rozwojowych oraz zwiększy się  możliwość komercjalizacji wiedzy, czyli urynkowienia 

pomysłów. Udział w zespole projektowym umożliwi nawiązanie bezpośrednich kontaktów i 

relacji z biznesem lub administracją, co może przynieść obopólne korzyści w przyszłości, a 

studentom ułatwi to kontakt z potencjalnym pracodawcą jeszcze w trakcie studiów. 

Do zadań realizowanych w Biurze Regionalnej Współpracy Gospodarczej należeć także może 

m.in.: 

 tworzeniem warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy między partnerami 

oraz monitorowanie przebiegu tej współpracy; 

 koordynowanie działań na platformie internetowej, inicjowanie współpracy na linii 

naukowcy, studenci – partnerzy zewnętrzni i skupianie ich w „Sieci Partnerów UEK”; 

 tworzenie sieci kontaktów z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, 

administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi w celu rozpoczęcia 

współpracy oraz koordynowanie tej współpracy; 

 współpraca z wydziałami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zespołami 

naukowców i studentów w zakresie przygotowania oferty współpracy i zasad jej 

realizacji z partnerami oraz otoczeniem zewnętrznym, a także zamieszczanie ich na 

platformie internetowej; 

 współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie rozwoju 

gospodarczego regionu, tworzenie strategii rozwoju uczelni, Krakowa oraz 

Małopolski; 

 pozyskiwanie środków finansowych na współpracę Uniwersytetu z zewnętrznymi 

partnerami i regionem. 

  

 


