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Cel projektu

 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki
 Numer i nazwa Działania: 8.3. Projekty innowacyjne
 Numer konkursu: 2/POKL/8/D.1.1/2010

Temat projektu: Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy 
kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz 
rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez 
przedsiębiorców.

Główny cel: Celem zasadniczym projektu jest opracowanie, przetestowanie i 
upowszechnienie do 2015r. nowego modelu współpracy studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami WKP w 
zakresie zwiększenie adaptacyjności środowiska akademickiego do 
potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.



Charakterystyka projektu

PROJEKT UKW:

 okres realizacji projektu: od 01.06.2011 Do 30.06.2015
 autorzy Projektu: Katarzyna Kazimierska-Drobny; Piotr 

Żmudziński – IMIS UKW 
 Projekt złożony 17 grudnia 2010 r w Urzędzie 

Marszałkowskim WKP 
 Zasięg projektu:

 80% studenci UKW : informatyki i mechatroniki
 20% studentów UKW innych kierunków



Motywacja – problemy Przedsiębiorczości 
Akademickiej w Polsce 

Powszechny problem przedsiębiorców WKP zgodnie z 
raportem „Identyfikacja kierunków rozwoju MŚP w 
WKP” to pozyskiwanie specjalistów z zawodów 
technicznych, szczególnie z ICT.

Poziom wiedzy i umiejętności absolwentów kierunków 
technicznych jest gwarantem wprowadzenia 
innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. A w WKP 
brakuje specjalistów z dziedziny informatyki, 
mechatroniki – kierunków strategicznych dla rozwoju 
krajowej w tym WKP 



Etapy projektu innowacyjnego

 ETAP I: 06.2011 – 01.2012
- Pogłębiona diagnoza i analiza problemu 
- Opracowanie produktów pośrednich
- Opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego 

We współpracy z FUNDACJĄ ROZWOJU TALENTÓW z Poznania

• badanie rynku WKP pod kątem oczekiwań pracodawców 
względem studentów, absolwentów, pracowników 
dydaktyczno-naukowych 

• badanie studentów i doktorantów pod kątem ich uzdolnień 
przedsiębiorczych

• badanie pracowników naukowo –badawczych pod kątem ich 
zainteresowań i predyspozycji przedsiębiorczych

• badanie BK, PTI, AIP itp. 



Etapy projektu innowacyjnego

 ETAP II:  02.2012 – 06.2015
- Testowanie wypracowywanego produktu na grupie docelowej 

użytkowników i odbiorców
- Opracowanie produktu finalnego
- Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

• Finansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych związanych 
z zagadnieniami ekonomicznymi

• Opłacenie utrzymania nowych firm w AIP

• Finansowanie seminariów biznesowych
• Uruchomienie platformy komunikacyjnej z biznesem
• Finansowanie opłata patentowych

Studenci

Pracownicy



Problemy PA na uczelniach

 Niewystarczająca świadomości kadry naukowej o korzyściach płynących z 
komercjalizacji wiedzy 

 Brak funduszy na uczelni na dofinansowanie badań aplikacyjnych oraz 
zajęć fakultatywnych z podstaw przedsiębiorczości;

 Brak środków na opłacanie ekspertów współpracujących z pracownikami 
naukowymi w celu komercjalizacji ich badań naukowych

 Mała aktywność patentowa pracowników 
 Brak sieciowania uczelni z miejscowym biznesem

 Niedostosowanie programów dydaktycznych do realiów ekonomicznych 
prowadzenia własnego biznesu (np. ITC) brak zajęć dodatkowych

 Brak różnorodnych form kształcenia studentów np. blended- oraz 
e-learning;

 Brak umiejętności wykorzystywania ICT do efektywnego prowadzenia 
biznesu i budowania gospodarki hi-tech;



Charakterystyka grupy docelowej

1. Użytkownicy projektu
 w wymiarze docelowej: wszystkie uczelnie wyższe 

głównie kształcące na kier. techn. 
 W wymiarze testowania: 30 pracowników UKW
2. Odbiorcy produktów
 W wymiarze testowania: studenci 2, 3, 4 roku 

informatyki i mechatroniki (2 nabory) 80%
 Oraz studenci kierunków przyrodniczych (30 K i M), 

humanistycznych (30 K i M)  20%



Cel ogólny

 Celem zasadniczym projektu jest opracowanie, 
przetestowanie upowszechnieni i włączenie 
do 2015r, modelu współpracy studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych z 
przedsiębiorcami WKP w zakresie zwiększenie 
adaptacyjności środowiska akademickiego do 
potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na 
wiedzy



Cele szczegółowe

 1. Podniesienie świadomości i kwalifikacji środowiska 
akademickiego w obszarach: przedsiębiorczości, zarządzania 
własnością intelektualną, komercjalizacji wyników prac B+R, 
patentowania; 

 2. Intensyfikacja przepływu informacji miedzy uczelnią a 
lokalnym przemysłem (kooperacyjne prac dyplomowe);

 3. Promowanie i nawiązywanie współpracy i wspólnych 
działań przez naukę i biznes;

 4. Zwiększenie uzdolnień przedsiębiorczych przez studentów i 
absolwentów;

 5. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw wysokich technologii w 
AIP, w dalszej perspektywie na rynku lokalnym; 



Efekt końcowy:

 W ramach projektu opracowany zostanie 
innowacyjny model systemowego procesu 
nawiązywania współpracy studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych z 
przedsiębiorcami WKP oraz zwiększenie 
adaptacyjności środowiska akademickiego do 
potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na 
wiedzy. 



Wymiar innowacyjności 

 Nowa forma wsparcia – biznesowe zajęcia w siatce 
godzin:

 uruchomienie Lok. Cisco Entrepreneur Institute oraz 
sfinansowanie uczestnictwa w kursie „Starting e-
buisness”

 prowadzenie nowoczesnej metody nauczania: e-
learning, 
 prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i 

wiedzy studentów, co jest działaniem innowacyjnym gdyż wprowadza 
model stosowany na uczelniach amerykańskich wyszukiwania 
najzdolniejszych studentów i umożliwienie im prawidłowego rozwoju 
już w trakcie studiów



Wymiar innowacyjności 

 wypracowanie algorytmu prowadzenia dyplomów z 
tematyki zgłaszanej przez firmy (uruchomienie 
mikrograntów)

 uruchomienie cyklicznych seminariów dla akademików i 
przedsiębiorców

 dofinansowywanie wniosków patentowych 
 opracowanie portalu do komunikacji z lokalnym biznesem

 Sieciowanie (współpraca)  AIP, Biurem Karier. 
Projekty realizowane do tej pory ukierunkowane były 
na wsparcie jednej z wymienionych grup.



Zajęcia dodatkowe 100%

Sem3 „Innowacyjność 
biznesu”:

 Przedmiot
 Innowacyjność w 

biznesie
 Zostań przedsiębiorcą
 Outsourcing
 Autoprezentacja firmy

Sem 4 „Finanse firmy”:
 Ekonomiczne podstawy 

działalności biznesowej
 Pozyskiwanie funduszy 

unijnych na działalność 
B+R i projekty 
innowacyjne

 Finanse w organizacji IT
 Marketing w organizacji 

IT



Zajęcia dodatkowe 80% 50% 10%

Sem5 „Relacje biznesowe”
 Przedmiot
 Negocjacje biznesowe
 Metody rozwiązywania 

konfliktów
 Bania rynku

"Zarządzanie zasobami"
 Zarządzanie w MŚP
 Zarządzaniem 

projektem IT
 Zarządzanie przez cele
 Zarządzania zespołem

50% Kurs Cisco „ Starting 
e-buissiness”

10% otrzyma 
dofinansowanie do 
własnej firmy w AIP



RYZYKO

 niedopasowanie trenerów do standardów 
akademickich; 

 mała aktywność studentów na zajęciach z 
przedsiębiorczości;

 mniejsze od zakładanego zainteresowanie studentów 
w uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych i 
seminariach; 

 mała odpowiedź biznesu na propozycję 
kooperacyjnych dyplomów; - mniejsze od 
planowanego zaangażowanie badaczy w działalność 
pro-biznesową i patentową



DZIAŁANIA  ETAP I

We współpracy z FUNDACJĄ ROZWOJU TALENTÓW z 
Poznania

• badanie rynku WKP pod kątem oczekiwań pracodawców 
względem studentów, absolwentów, pracowników 
dydaktyczno-naukowych 

• badanie studentów i doktorantów pod kątem ich 
uzdolnień przedsiębiorczych

• badanie pracowników naukowo –badawczych pod kątem 
ich zainteresowań i predyspozycji przedsiębiorczych

• badanie BK, PTI, AIP itp. 



DZIAŁANIA – ETAP 2: STUDENCI 

 Zaprojektowano proces dydakt. w oparciu o koncepcję motywacyjności 
uczestników. Polega ona na trójstopniowej ocenie uczestników i oferowaniu 
uczestnictwa w kolejnym etapie tylko osobom z najwyższą oceną ewaluacyjną. Jest 
to naturalny proces wyławiania

 I Blok 4x10h – ćwiczenia audytoryjne:
 Sem3 „INNOWACYJNOŚĆ BIZNESU”:
 Sem 4 „FINANSE FIRMY”: 
 Sem 4 „FINANSE FIRMY”: 
 Sem5 „RELACJE BIZNESOWE”:
 Sem6 „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI”:
 Do każdego z bloków dydaktycznych zostaną opracowane materiały e-learningowe
 III. Dla 60% stud.o najlepszych wynikach ewaluacji sfinansowane będzie 

uczestnictwo w kursie „Staring e-business”.
 IV. Współpraca z AIP UKW
 Wyłonienie 5 osób z każdego roku do preinkubacji –opłacenie kosztów AIP przez 

6m-c + indywidualnych konsultacji z managerem biznesu.



DZIAŁANIA – ETAP 2: PRACOWNICY

 - szkolenie „Pomysł na patent” z komercjalizacji wiedzy;
 - seminaria "Nauka i biznes" prezentacja dobrych i tzw. 

Success stories na styku przemysł i nauki. Zaproszeni będą 
wybitni prelegenci z firm i wykładowcy mający osiągniecie w 
komercjalizacji wyników badań;

 - warsztaty korzystania z techniki e-learningowej;
 - uruchomienie internetowej platformy komunikacyjnej z 

biznesem;
 Mikrogranty:
- dla prawników uczelni realizujących prace inżynierskie we 

współpracy z przemysłem WKP 
- dla pracowników składających zgłoszenia patentowe



REZULTATY TWARDE 

Opracowanie innowacyjnego modelu pobudzania przedsiębiorczości

akademickiej WKP  w szczególności:

1. wzrost kwalifikacji środowiska akademickiego w obszarach: przedsiębiorczości, zarządzania 
własnością intelektualną, komercjalizacji wyników prac B+R, patentowania (wskaźnik -W: -
liczba studentów objętych nowym programem nauczania: 260 KiM, - l. pracowników 
biorących udział w  szkleniach komercj. wiedzy: 30KiM, - l. zgłoszeń/zastrzeżeń patentowych: 
4)

2. intensyfikacja przepływu informacji miedzy uczelnią a lokalnym przemysłem (W: l. 
kooperacyjnych prac dyplomowych: 20)

3. promowanie i nawiązywanie współpracy i wspólnych działań przez naukę i biz. (W: l. 
mikrograntów: 40)

4. zwiększenie liczby przedsiębiorstw wysokich technologii w AIP, w dalszej perspektywie na 
rynku lokalnym (l. powstałych przedsięwzięć hi-tech w AIP: 5),



REZULTATY MIĘKKIE:

 Wzrost umiejętności w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej u 
uczestników;

 Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród 70% uczestników;
 Zwiększenie uzdolnień przedsiębiorczych przez studentów i absolwentów 
 Upowszechnienie wiedzy z zakresu transferu technologii oraz przedsiębiorczości 

akademickiej, zwłaszcza w formie spółek spin-off i spin-out
 Zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami WKP
 Stworzenie bardziej „przyjaznego klimatu” dla przedsiębiorczości akademickiej 

Wypracowane rezultaty będą pozwolą na adaptacyjność studentów, doktorantów i
prac. naukowych pozyskiwania praktycznych umiejętności z obszaru
przedsiębiorczości, szczególnie MMŚP, co w efekcie wpłynie na poziom
innowacyjności kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych
nakierunkowanych na problemy strategiczne WKP. W konsekwencji wzmocni się
efekt synergii i sieciowania.



Per aspera ad astra….

Dziękuję za uwagę
Piotr Żmudziński

zmudzinski@ukw.edu.pl


