
 
 

Dialog UEK z lokalnym otoczeniem 
 

WSTĘP 
 Charakterystyczne dla polskich uczelni jest zbyt niski poziom powiązań z otoczeniem 
społeczno - gospodarczym. Przeważająca część z nich nie liczy się z potrzebami 
przedsiębiorstw, działających na runku krajowym jak i zagranicznym. Brak jest także działań 
polegających na wspólnych badaniach, kontraktach, wymiany patentów i personelu, 
współużytkowania sprzętów ze światem biznesu i sektorem przemysłu. Władze akademickie z 
rezerwą podchodzą do reprezentantów kręgu gospodarczego i lokalnych przedsiębiorców, a 
zewnętrzne podmioty nie mają zapewnionego udziału (nawet opiniotwórczego) w systemie 
kształcenia studentów. Ogólnie można powiedzieć, że w Polsce brakuje włączenia 
zainteresowanych stron w mechanizm kierowania szkolnictwem wyższym. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, powinien więc wyjść przed szereg i pokazać jak efektywna i 
opłacalna dla gospodarki może stać się współpraca z z lokalnymi przedsiębiorcami, 
samorządem czy organizacjami społecznymi. 
 
 Rosnące zjawiska automatyzacji i komputeryzacji różnych gałęzi i sektorów 
gospodarki, nie sprzyjają powstawaniu odpowiednio dużej liczby nowych miejsc pracy dla 
absolwentów. W celu zmiany niekorzystnej sytuacji młodych w gospodarce, potrzebna jest 
kooperacja wszystkich partnerów powiązanych z edukacją akademicką szczególnie 
pracodawców, pracowników jak i samorządów lokalnych. Sztandarowym zamiarem jest 
demokratyzacja omawianego zagadnienia, polegająca na zezwoleniu i uwzględnieniu 
stanowisk wyżej wymienionych podmiotów, na temat tego kogo, czego uczyć i jakimi 
metodami. Potrzeba ta wynika z mnogości nowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku 
pracy1. Celem owego projektu jest włączenie w pewnym stopniu przedstawicieli różnych 
instytucji w proces tworzenia prac dyplomowych przez studentów, użytecznych dla ich 
środowiska i ukierunkowanych na rozwiązywanie ich problemów. 
 

ROZWINI ĘCIE 
 Wyniki badań raportu przeprowadzonego przez AIG i Gazetę Wyborczą, wśród 
pracodawców pokazują, że naczelnymi cechami absolwentów pomocnymi podczas 
poszukiwania pracy, ale także w życiu są aktywność i samodzielność. Wskazane przez 
ankietowanych cechy, nie są niestety wiodące wśród większości studentów, a pracodawcy nie 
są zainteresowani angażowaniem osób które trzeba "prowadzić za rękę"2. Przypatrując się 
działalności młodzieży, można dostrzec wiele symptomów zaniku aktywności i 
samodzielności. Do najważniejszych z nich należy, motywowanie się do nauki wyłącznie "dla 

                                                           
1A.Szydlik - Leszczyńska, Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s.14. 
2 Raport AIG i "Gazety Wyborczej", Praca dla młodych, Agora, 2002. 



papieru", praktykowanie nieuczciwych zachowań, polegających na zlecaniu czy nawet 
kupowaniu już gotowych prac dyplomowych.  
 
 Aby prowadzone przez studentów badania oraz tworzone rozwiązania jak najlepiej i 
bezpośrednio służyły lokalnej gospodarce i społeczeństwu, studenci powinni nawiązać 
współpracę z daną firmą, różnego rodzaju instytucjami i na ich potrzeby tworzyć swoją pracę 
licencjacką, inżynierską, magisterską czy doktorancką. Zakres tematyczny prac mógłby być 
ustalany przez samą firmę (z jej obszaru działalności, podyktowany potrzebą) lub w 
porozumieniu ze studentem, promotorem. W ten sposób nawiązałaby sie trójstronna 
współpraca łącząca studenta, firmę oraz promotora. 
 
 Takie rozwiązanie pozwoli poznać potrzeby pracodawców i spowoduje rozpoczęcie 
współpracy z daną firmą, już na etapie  studiowania . Jeżeli przedstawiciele, właściciele danej 
firmy, na której potrzeby student będzie tworzył swoją pracę i w jej ramach badania,  wyrażą 
wolę i zainteresowanie dalszej współpracy, młody człowiek będzie mógł w szybki sposób 
znaleźć zatrudnienie. 
 
 Model omawianej współpracy między Uniwersytetem, a lokalnym otoczeniem, 
wspierającym powstawanie prac wdrożeniowych, polegałby na poszukiwaniu 
przedsiębiorców, organizacji chętnymi do kooperacji, którzy przedstawiliby swoje 
oczekiwania i ewentualnie sformułowali tematy prac dyplomowych ukierunkowanych na 
eliminowanie ich konkretnych problemów. Poniżej bardziej szczegółowo przedstawiono 
przebieg owego projektu, w formie pięciu etapów. 
 

PRZEBIEG 
ETAP I Poszukiwanie zainteresowanych firm 
Poszukiwanie firm, przedsiębiorców, organizacji społecznych itp., chętnych do współpracy z 
uczelnią i studentami. Po analizie lokalnego rynku, można stworzyć bazę zainteresowanych 
organizacji i ewentualnie proponowanych przez nie tematów prac, rozwiązujących w pewnym 
stopniu ich potrzeby czy pomocnych we wprowadzeniu czegoś nowego, świeżego, 
innowacyjnego. Jedną z dróg jest wystosowanie zaproszenia drogą mailową lub kontakt 
telefoniczny czy osobisty.  
 
ETAP II Weryfikacja studentów 
Studenci chętni do podjęcia współpracy z wybraną firmą, celem stworzenia niejako na jej 
potrzeby pracy dyplomowej (w tym prac wdrożeniowych), będą mogli zgłosić swój udział i  
w zależności od tego jak wiele firm, organizacji i innych podmiotów wyraziłoby chęć 
współpracy, tak dużo studentów miałoby szansę podjęcia współpracy. Kluczowe znaczenie 
przy ich weryfikacji, w razie licznych zgłoszeń i niewystarczającej ilości zainteresowania ze 
strony przedsiębiorców, miałyby wyniki w nauce (średnia ocen z ubiegłego roku 
akademickiego). Najlepsi studenci z danego kierunku, miałoby możliwość stworzyć coś 
użytecznego dla danej firmy, wedle jej potrzeb. Pracodawcy zadowoleni z wyników i 
postępów z pewnością byliby skłonni zaproponować praktykę, staż a nawet stałe zatrudnienie 
młodym, ambitnym ludziom, którzy już wnieśli coś do ich przedsiębiorstwa. 
 
ETAP III Nawi ązywanie kontaktów uczelnia (promotor) - firma / student - firma 
Etap ten miałby się opierać na nawiązaniu kontaktu promotora danego studenta lub samego 
studenta z przedstawicielem zainteresowanej firmy, celem poznania jej potrzeb i 
sformułowania tematu pracy i zakresu ewentualnych badań. 
 



ETAP IV Współpraca i koordynacja w pisaniu pracy i pracach wdrożeniowych 
Na tym etapie student jak każdy inny tworzy swoja pracę dyplomową przy pomocy, 
koordynacji promotora, a dodatkowo przy współpracy z wybraną firmą. Postępy jej 
tworzenia, pojawiające się pytania i wątpliwości mogłaby rozwiać firma, której z pewnością 
zależałoby aby praca w końcowej fazie stała się dla nich użyteczna i wniosła coś do ich 
przedsiębiorstwa. W obecnej dobie przepływu informacji nie byłoby konieczności umawiania 
się na osobiste rozmowy, lecz chociażby drogą mailową przedstawianie rezultatów i wymiana 
spostrzeżeń. Jeśli dana instytucja wyraziłaby zgodę (z czym zazwyczaj nie ma problemu), 
student mógłby korzystać ze zgromadzonych przez nią informacji, danych aby jak najlepiej 
spełnić oczekiwania i nauczyć sie czegoś nowego. 
 
ETAP V Praktyki, staże, zatrudnienie 
Po pozytywnej ocenie promotora, obronieniu pracy dyplomowej, firma na której rzecz 
tworzona była praca z pewnością wykaże zainteresowanie młodym człowiekiem, który 
stworzył coś użytecznego na jej potrzeby, wykazał aktywność i samodzielność (co jest dziś 
niezwykle cenione przez pracodawców). Efektem takiej współpracy mogłaby być praktyka, 
staż i ewentualne późniejsze zatrudnienie studenta.  

 
PODSUMOWANIE 

 Brak kooperacji między szkołami wyższymi, a światem gospodarczym jest jednym z 
poważniejszych problemów, który może doprowadzić do spowolnienia wzrostu naszego 
kraju. Sytuacja ta powoduje przesuwanie polskiego szkolnictwo wyższego na margines 
europejski. Współdziałanie między uczelniami, a przedsiębiorstwami powinno przybrać 
aktywną formę. 
 
 Proponowany projekt "Praca dyplomowa użyteczna dla przedsiębiorców", to 
innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie aktywności i samodzielności 
studentów oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy już podczas studiowania. Szybsze 
znajdywanie zatrudnienia, dzięki współpracy z daną firmą przy tworzeniu swojej pracy 
dyplomowej przez studenta, podniesie atrakcyjność Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, zarówno wśród przyszłych aplikantów jak i przedsiębiorców. 
 
 Przedstawione rozwiązanie, o ile znajdzie aprobatę i zainteresowanie z pewnością 
zrewolucjonizuje funkcjonowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i poprawi 
sytuację młodych absolwentów na rynku pracy. 
 
 Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, w ramach praktyk, zdobyte m. in. w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie, Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu oraz Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Krakowie, stwierdzam, iż nie jest żadnym problemem pozyskanie 
informacji potrzebnych do pracy dyplomowej, a pracownicy instytucji bardzo chętnie służą 
pomocą i wsparciem. Korzystniej byłoby dla wszystkich gdyby student tworzył pracę 
dyplomową, która w oczach organizacji jest użyteczna i w jakimś stopniu przyczynia się do 
poprawy jej funkcjonowania. Bez wątpienia możliwość podjęcia kooperacji z 
przedsiębiorcami zaktywizuje młodych ludzi i wymusi na nich wzrost samodzielności. 
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