
 

 
WSTĘP  

 

 Forma uniwersytetu otwartego zdobywa coraz większą aprobatę, chodzi o 

prowadzenie działań informacyjno - doradczych, angażujących wszystkie zainteresowane 

strony. Sytuacja gospodarcza państwa wpływa na sytuacje zawodową absolwentów szkół 

wyższych na rynku pracy. Problemem stało się zjawisko masowości i zdobywanie dyplomu 

dla formalności. Obecnie istotne jest to aby stworzyć system kształcenia powodujący zmianę 

w sposobie myślenia, ukierunkowania na osiągnięcie określonych umiejętności, zdobywania 

kwalifikacji nie dla "papierka" czy poczucia obowiązku, ale z prawdziwej chęci poszerzania 

wiedzy i motywacji wewnętrznej.  

  

 Gospodarka przesycona technologią informatyczną, domaga się całkowicie innych 

absolwentów od tych, których potrzebowano jeszcze kilka lat temu. Uczelnie nie są zdolne 

sprostać oczekiwaniom jakie się z tym wiążą, przy braku współpracy z zainteresowanymi 

stronami. Wywiera się na nie coraz większą presję, aby zreformowały one swoje programy i 

zmodernizowały wyposażenie. Zdaje się, że część z nich zupełnie straciła poczucie misji i 

zagubiła się wśród nadmiaru oczekiwań ze strony rynku. Zupełnie inaczej postrzega się 

uniwersytety przedsiębiorcze, które różnią się stopniem adaptacji do zmian, zjednują więcej 

studentów, dysponują większymi nakładami, mają odwagę ciągłego eksperymentowania, 

podejmowania ryzyka oraz uczenia się na błędach. Europejski Ranking Innowacyjności 

podaje, iż Polska na tle innych państw europejskich plasuje się dopiero na 23 miejscu pod 

względem innowacyjności
1
. 

 

 Edukacja akademicka winna dbać o to, aby objęte nią osoby przyswoiły przede 

wszystkim wiedzę operatywną, nabyli umiejętność twórczego i racjonalnego myślenia oraz 

byli zdolni do przedsiębiorczego rozwiązywania problemów z różnych zakresów. W Polsce 

niezbędne jest wykwalifikowanie zarówno fachowców dla ekonomicznego sektora jak i 

intelektualnych elit dla państwa i społeczeństwa. Użyteczne są te uniwersytety, które 

pozwalają na kreatywność, aktywnie uczestniczą w otoczeniu zewnętrznym oraz 

samodzielnie poszukują zasobów finansowych na naukę. W obecnej dobie osiągnięć 

rekomenduje się kreowania przedsiębiorczych szkół wyższych. 

                                                             
1 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/?nl_id=1041 (dostęp: 03.06.2017r.) 



ROZWINIĘCIE - opis projektu 

 

 Partnerstwo trójstronne, czyli współpraca między uczelnią, władzami samorządowymi 

oraz przedsiębiorstwami. Taki układ winien opierać się na równorzędności i polega na 

stworzeniu systemu wymiany informacji między wspomnianymi podmiotami. Główną ideą 

jest podejmowanie kooperacji między wspomnianymi podmiotami, celem stworzenia 

dynamicznie rozwijającego się i efektywniejszego rynku pracy. Chodzi o to aby Uniwersytet 

prowadził badania dla biznesu i samorządów.  

 

 Często bywa tak, że uczelnie realizują badania dla siebie i nie dzielą się ich efektami z 

najbardziej zainteresowanymi stronami. Rekomenduje się więc wymianę informacji pomiędzy 

Uczelnią, samorządami i przedsiębiorstwami. Model współpracy winien polegać na 

pozyskiwaniu środków od samorządów przez Uniwersytet na prowadzone badania, w dalszej 

kolejności ich wyniki powinny być przekazywane przedsiębiorcą. W oparciu o te wyniki 

przedsiębiorcy wprowadzaliby nowe, innowacyjne rozwiązania. Owe badania spowodują 

usprawnienie działania świata biznesu, a w konsekwencji całego regionu. 

 

 Aby powyższy model mógł wejść w życie i przynieść oczekiwane efekty, konieczne 

jest to aby uczelnie dopasowały w pewnym stopniu kierunki studiów i programy kształcenia 

do potrzeb przedsiębiorców. Niezbędna jest także rozmowa ze studentami, bo to od ich 

aktywności i chęci zależą rezultaty prowadzonych badań. Studenci powinni mieć możliwość 

kontaktu z przedstawicielami firm, którym zależy aby wyniki badań jak najlepiej 

odpowiadały ich potrzebom. Kontakt ten opierałby się na mentoringu, polegającym na 

zajęciach z ekspertami czy szkoleniach. 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Uczelnie powinny pełnić funkcję dostarczycieli pewnych usług, w tym umożliwianie 

przedsiębiorcom dostępu do ich zasobów. Kluczowe jest spopularyzowanie i upraktycznienie 

studiów poprzez zespolenie ich z rynkiem. 

 

 Ważne jest także wsparcie w zakładaniu własnej działalności przez młodych 

absolwentów, czego potwierdzeniem są wyniki przedstawionego poniżej raportu, 

przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w którym to jako główną 

przyczynę nie podejmowania decyzji o zakładaniu własnej firmy, wskazywano brak pomysłu 

na działalność oraz brak indywidualnych umiejętności. Ponadto sami respondenci, którzy są 

skłonni do założenia własnego biznesu, najchętniej chcieliby uzyskać ze strony Uniwersytetu, 

wsparcie w postaci doradztwa i szkoleń, aspekt finansowy był wskazywany jedynie przez 

około 27% potencjalnych młodych przedsiębiorców. Jeśli chodzi zaś o doświadczenie w 

prowadzeniu własnej firmy, to zaledwie 4% spośród ankietowanych mogło sie takowym 

pochwalić
2
. 

 

 Innowacje mają to do siebie, że ostateczny ich rezultat nie jest do końca znany i nie 

musi być zgodny z zakładanym na początku. Niemniej przy tworzeniu innowacji chodzi o 

współpracę, doradztwo i porozumiewanie się. Powoduje to ciągłe uczenie się podmiotów 

uczestniczących i w konsekwencji udoskonalenie realizowanej innowacji. Niezwykle istotne 

są współcześnie umiejętności kooperacji i wzajemnego słuchania, stąd zaproponowany model 

trójstronnego partnerstwa.  
                                                             
2J. Cieślar, D. Czebreszuk, B. Kietlińska - Zaleska, P. Zimolzak, Raport przedsiębiorczości studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006. 
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