
Przedsiębiorczość akademicka 
dźwignią innowacyjnej gospodarki 

WKP

Nazwa Projektodawcy:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI
PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki

8.3 Projekty Innowacyjne

dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny
mgr inż. Piotr Żmudziński

mgr Magdalena Szymańska

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego



I. Uzasadnienie

Celem zasadniczym projektu jest opracowanie, przetestowanie,
upowszechnienie 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.

Pomimo dobrze zdefiniowanych korzyści z przedsiębiorczości akademickiej
(PA), brak jest konkretnych procesów i narzędzi do efektywnego pobudzania i
rozwijania postaw przedsiębiorczości na uniwersytetach. Jak pokazują badania
prowadzone m.in. przez PARP, w Polsce dotychczasowe formy wsparcia PA
ograniczają się do szkoleń i tworzenia kolejnych instytucji wsparcia B+R a
brak jest działań komplementarnych, angażujących całą społeczność
akademicką począwszy od studenta do pracownika naukowego i
przedsiębiorców włącznie.



POGŁEBIONA DIAGNOZA PROBLEMU:

Badania dt. stopnia nie/dopasowania poziomu przedsiębiorczości
studentów, doktorantów i pracowników naukowo-badawczych UKW
do potrzeb przedsiębiorców WKP .

Badania zostały przeprowadzone Fundację Rozwoju Talentów z Poznania we
współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców
(KPZPiP) pod patronatem Rektora UKW

Podmiot badania:
- studenci kierunków Mechatronika i Informatyka (łącznie 182 osoby)
- studenci studiów III stopnia – doktoranci UKW (łącznie 17 osób)
- pracownicy naukowo-badawczy (łącznie 30 osób)
- przedsiębiorców z WKP (łącznie 28 przedsiębiorstw)
-instytucji z otoczenia uczelni: (BK UKW; AIP; Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Mechaników Polskich, oddział w Bydgoszczy, PTI)

Informacje zostały zebrane za pomocą ankiet elektronicznych wypełnianych przez
uczestników badania oraz przy pomocy wywiadów telefonicznych
przeprowadzanych z każdą z instytucji z otoczenia uczelni.



Najważniejsze Konkluzje z Raportu:

 poziom przedsiębiorczości (tj. gotowość do prowadzenia własnego biznesu oraz poziom
podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw u pracodawcy) studentów i doktorantów
kierunków technicznych jest niższy niż oczekiwania przedsiębiorstw
 4 % ankietowanych przedsiębiorstw uznało, iż studenci i absolwenci kierunków
technicznych są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do prawidłowego
wykonywanie pracy.
 25% przedsiębiorstw oceniło wiedzę studentów i absolwentów jako
niewystarczającą.
 61% przedsięb. wskazało, iż kandydatom do pracy po kierunkach technicznych
najbardziej brakuje umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
W WK-P szczególnie brakuje specjalistów z dziedziny informatyki i mechatroniki –
kierunków strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki, także gospodarki WKP.
 93% firm biorących udział w badaniu to uczelnie powinny być odpowiedzialne za podjęcie
działań niwelujących luki pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a poziomem wiedzy i
umiejętności studentów i absolwentów kierunków technicznych. Dopasowanie programu
kształcenia jest zdaniem środowiska biznesowego kluczowym działaniem, które wpłynie na
atrakcyjność kandydatów do pracy o tym właśnie profilu.
 Brak świadomości o korzyściach płynących z PA
 Brak długotrwałej współpracy uczelnia- przedsiębiorstwo
 Biurokracja i niechęć pracowników uczelni do podejmowania współpracy



 niedostatek (brak) programów dydaktycznych dot. uruchomienia i prowadzenia własnego
biznesu, outsourcingu,
 brak różnorodnych form kształcenia studentów – w tym form blended oraz e-learning,
 umiejętności wykorzystania ICT do efektywnego prowadzenia biznesu i budowania
gospodarki hi-technology,
 dotychczasowe działania związane z przedsiębiorczością akademicką na UKW w postaci:
seminariów, staży, praktyk oraz prezentacji w firmach dają niezadowalające efekty;

Przyczyny i skala występowania opisanych problemów

 brak świadomości kadry akademickiej o korzyściach płynących z komercjalizacji 
wiedzy,
 brak potrzeby (niechęć) ze strony pracowników naukowych do komercjalizacji wiedzy i 
współpracy z przedsiębiorstwami, 
 brak czasu pracowników uczelni, zbyt duża liczba obowiązków oraz niechęć rozproszenia 
swoich działań na zbyt wiele sfer,
nieznajomość realiów dzisiejszego rynku biznesowego; 

 brak oferty naukowo- badawczej  ze strony uczelni do przedsiębiorstw  
 brakiem informacji
 trudności w komunikacji naukowiec – przedsiębiorca
 biurokracja instytucjonalna na uczelniach 
 niewłaściwe wykorzystywanie zaplecza naukowo-badawcze uczelni 
 nieefektywna praca instytucji otoczenia uczelni

Do głównych problemów rozwoju PA w Polsce jak i WKP zalicza się:



Konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów

•niską ocenę WKP w odniesieniu do innowacyjności.
•bez transferu wiedzy z placówek B+R do przedsiębiorstw nie możliwy jest
powstawanie źródeł nowych technologii.
•niska aktywność patentowa polskich twórców (GUS).

Bez diagnozy potrzeb poszczególnych ogniw tego łańcucha nie będzie możliwa
efektywna współpraca. W pierwszej kolejności istotne byłoby uświadomienie sobie
przez wszystkie strony korzyści, jakie niesie współpraca między nimi. To z powodu
braku tej świadomości i braku dostrzegania otwierających się dzięki tej współpracy
możliwości, strony nie wykazują chęci wspólnego działania.

Do najważniejszych konkluzji z raportów badań własnych i innych wynika iż
konieczne jest stworzenie silnych ośrodków akademickich dysponujących
wysokokwalifikowaną kadrą oraz nastawionych na rozwój PA, gdyż powszechnym
problemem przedsiębiorców WKP zgodnie z Raportem „Identyfikacja kierunków
rozwoju sektora MŚP w WKP” jest pozyskiwanie specjalistów zawodów
technicznych, szczególnie z ICT. Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych
absolwentów kierunków inż. jest gwarantem wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań w gospodarce WKP, a także całego kraju.



II. Cel wprowadzenia innowacji 
Cel ogólny innowacji

Cel wprowadzenia innowacji pokrywa się z celem projektu, który zawarto we wniosku
o dofinansowanie. Celem ogólnym projektu jest opracowanie, przetestowanie upowszechnienie i włączenie
do 2015 r., modelu współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami WKP
w zakresie zwiększenie adaptacyjności środowiska akademickiego do potrzeb nowoczesnej gospodarki
opartej na wiedzy.

Cel szczegółowy Wskaźnik realizacji celu Sposób pomiaru i źródło weryfikacji Wartość 
docelowa

1. podniesienie 
poziomu wiedzy, 
informacji i 
kompetencji 
środowiska 
akademickiego w 
obszarach: 
przedsiębiorczości, 
zarządzania 
własnością 
intelektualną, 
komercjalizacji 
wyników prac B+R, 
patentowania 

liczba studentów objętych nowym 
programem nauczania 

listy obecności  uczestników, ankiety na wejściu i 
wyjściu,
wykonana dokumentacja fotograficzna 260 K i M

liczba pracowników biorących 
udział w szkoleniach z 
komercjalizacji wiedzy 

listy obecności  uczestników, ankiety na wejściu i 
wyjściu,
wykonana dokumentacja fotograficzna 30KiM

liczba zgłoszeń/zastrzeżeń 
patentowych

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie 
zgłoszenia patentowych 4

skrócony podręcznik patentowania decyzja zatwierdzająca władz rektorskich 
opracowany podręcznik 1

liczba zawartych listów 
intencyjnych o współpracy

podpisane listy intencyjne
20



Cel szczegółowy Wskaźnik realizacji celu Sposób pomiaru i źródło weryfikacji Wartość 
docelowa

2. intensyfikacja 
przepływu informacji 
miedzy uczelnią a 
lokalnym przemysłem 

liczba kooperacyjnych prac 
dyplomowych

Egzemplarze kooperacyjnych prac 
dyplomowych, dokumenty potwierdzające 
nawiązanie współpracy pomiędzy 
pracownikami uczelni a przedsiębiorcami

20

liczba portali do komunikacji z biznesem dostęp do aplikacji internetowej (portalu)
1

liczba zawartych listów intencyjnych o 
współpracy

podpisane listy intencyjne
20

liczba odbytych seminariów ”Nauka i 
biznes” oraz szkoleń ”Pomysł na patent” 

listy obecności uczestników na seminariach i 
szkoleniach;  dokumentacja fotograficzna 26 seminariów

2 szkolenia

3. promowanie i 
nawiązywanie 
współpracy i 
wspólnych działań 
przez naukę i biznes 

liczba  mikrograntów wnioski o mikrogranty 
umowy o współpracy, 40

liczba zamówień przez przedsiębiorstwa 
na ekspertyzy i analizy

listy intencyjne

4

liczba konsultacji raporty z przeprowadzonych konsultacji 4

liczba konferencji listy obecności, listy zgłoszeń na konferencje,  
dokumentacja fotograficzna 1

liczba emisji spotów radiowych umowy, grafik emisji spotów
2



Cel szczegółowy Wskaźnik realizacji celu Sposób pomiaru i źródło weryfikacji Wartość 
docelowa

4.  wzrost liczby 
postaw 
przedsiębiorczych 
wśród studentów i 
absolwentów 

liczba studentów objętych nowym 
programem nauczania

dzienniki zajęć, listy obecności  uczestników, 
wyniki ankiet na wejściu i wyjściu (ocena ex-
ante, interim oraz ex-post) 

260 KiM

Liczba studentów uczestniczących w 
kursach e-learningowych

Raporty zrealizowanych kursów e-
learningowych 240 K i M

uruchomienie Lok. Akad. Cisco 
Entrepreneur Institute

dzienniki zajęć, sylabusy 
1

liczba firm powstających AIP ze 
wsparciem projektu

dokumentacja powstawania firm 
(zaświadczenia, umowy) 10

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

liczba powstałych przedsięwzięć hi-tech 
w AIP 

umowy z AIP, zaświadczenia o 
uruchomieniu działalności

5

6. upowszechnienie i 
mainstreaming 
przetestowanego w 
proj. produktu 

liczba osób testujących i uczestniczących 
w warsztatach  

listy obecności  uczestników, dokumentacja 
fotograficzna, umowy  z ekspertami 260 K i M

liczba przeprowadzonych sesji (cykli 
warsztatów)

listy obecności  uczestników, dokumentacja 
fotograficzna, umowy  z ekspertami 3

Liczba uczestników na seminariach 
podsumowujących oraz na seminariach 
Nauka i Biznes

listy obecności  uczestników, dokumentacja 
fotograficzna, umowy  z ekspertami

4



III. Opis innowacji, w tym produktu 
finalnego 

Na czym polega innowacja

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 projektu obejmuje wprowadzenie nowych i modyfikacji istniejących elementów,
form wsparcia, narzędzi oferowanych w ramach uczelni. Wprowadzenie zmian innowacyjnych
ukierunkowane jest na uzyskanie celowych korzyści w postaci nowego podejścia do procesu kształcenia i
budowania postaw probiznesowych, poprzez m.in:
• wzbogacenie siatki godzin o nowe przedmioty,
• uruchomienie Lokalnej jednostki Cisco Entrepreneur Institute
• prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów,
•wypracowanie algorytmu prowadzenia dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy (uruchomienie
mikrograntów) - realizacja prac dyplomowych na zamówienie,
• dofinansowywanie wniosków patentowych,
• opracowanie portalu do komunikacji z biznesem.
• komplementarność działań oraz sieciowanie

innowacyjność projektu wynika z wymiaru grupy docelowej, która została rozszerzona od 
studenta po pracownika naukowego. 

Grupa docelowa: pracownicy naukowi, doktoranci i studenci
Użytkownicy: uczelnie wyższe, głównie kształcące na kierunkach technicznych 



Jakie warunki muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie

 Odpowiedni dobór i przygotowanie trenerów do pracy ze studentami

 Przygotowanie użytkowników projektu

 Warunki techniczne

 Warunki instytucjonalno prawne 

Jakie efekty może przynieść jej zastosowanie

Spodziewanym efektem będzie wzrost poziomu wiedzy związanej z korzyściami wynikającymi
z transferu wiedzy i technologii. Realizacja przedłożonego proj. dzięki innowacyjnym zmianom
systemowym, ma może odwrócić niekorzystną tendencje i spowodować trwałe mechanizmy
komercjalizacji badań oraz zbudować postawę przedsiębiorczą wśród absolwentów kier. tech

. 

Jakie elementy obejmować będzie innowacja
Produkt zostanie dokładnie opisany w Podręczniku Wdrażania, który będzie obejmował opis wszystkich 
wypracowanych działań ilościowo i jakościowo. Będzie składała się m.in. z:
• opisu procedur i schematów postępowania w trakcie wdrażania modelu,
• systemu szkolenia i aktywizowania pracowników nauk,
• opisu modyfikacji siatki godzin,
• opis przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych z podstaw przedsiębiorczości i wykorzystania 
hi-tech w biznesie,
• sylabusy do przedmiotów,
• materiały e-learningowe w formacie SCORM do przedmiotów,
• metoda doboru trenerów wg. kompetencji, 
• regulaminy przyznawania mikrograntów,
• skrócony podręcznik rejestracji patentów,
• propozycje aktów prawnych porozumień i umów niezbędnych podczas wdrażania modelu na uczelni.



IV. Plan działania w procesie 
testowania produktu finalnego 

Podejście do doboru grup użytkowników i odbiorców, którzy wezmą udział
w testowaniu

W testowaniu uczestniczyć będą (użytkownicy produktów):
1) Jedna uczelnia wyższa regionu – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

ponadto testowanie ograniczono do 30 pracowników IMIS, który kształci studentów
kierunków informatyka i mechatronika.

W testowaniu uczestniczyć będą (odbiorcy produktów):
1) studenci drugiego, trzeciego, czwartego roku kier. informatyki i mechatroniki UKW

(kierunki strategiczne WKP) – 2 nabory (2010, 2011) – łączna liczba ok. 240 K i M,
2) studenci drugiego, trzeciego, czwartego roku kier. przyrodniczych UKW – 2 nabory

(2010, 2011) – łączna liczba ok. 30 K i M,
3) studenci drugiego, trzeciego, czwartego roku kier. Humanistyczne, pedagog. – 2 nabory

(2010, 2011) – łączna liczba ok. 30 K i M.



Opis przebiegu testowania

Testowanie modelu  w grupie studentów składać się będzie z następujących etapów:
1) Zmiana siatki godzin dla kierunku informatyki i mechatronika,
2) Uruchomienie Lok. Akad. Cisco Entrepreneur Institute,
3) Uruchomienie platformy komunikacji z biznese,
4) Przeprowadzenie zajęć bloków „Innowacyjność biznesu”, „Finanse Firmy”, itd….. ,
5) Realizacja kursu Cisco "Starting a buisiness„,
6) Współpraca z AIP UKW, opłacenie kosztów inkubacji, 
7) Indywidualne konsultacje z managerem biznesu celem konsultacji planów i rozwiązań z rzeczywistością 

WKP.

Testowanie modelu w grupie pracowników naukowych składać się będzie 
z następujących etapów:

1) Organizacja warsztatów "Pomysł na patent" z zakresu komercjalizacji wiedzy, 
2) Organizacja warsztatów "Nauka i biznes",
3) Przyznawanie mikrograntów dla promotorów prac inż. pisanych w kooperacji z przemysłem WKP,
4) Przyznawanie mikrograntów dla pracowników składających zgłoszenia patentowe
5) Warsztaty z technologii e-learnigowych - 18h/rok,
6) Uruchomienie internetowej platformy komunikacyjnej z biznesem.



Charakterystyka materiałów jakie otrzymają uczestnicy

Pracownicy naukowi otrzymają: 
• materiały szkoleniowe z podstaw przedsiębiorczości,
• materiały szkoleniowe z obsługi aplikacji do budowy materiałów e-learningowych zawierające przykłady 
realizacji i instrukcje,
• raport z analizy problemów,                    bieżące wskaźniki osiąganie w projekcie,
• skrócony podręcznik patentowania, 
• regulaminy i dokumenty projektowe,       regulamin i dokumenty przyznawania mikrogramów,
• materiały promujące projekt,         broszury informacyjne dot. wdrażania projektu.

Studenci otrzymają:
• materiały dydaktyczne do każdego modułu w każdym przedmiocie,
• materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz e-learningowe, 
• materiały szkoleniowe z obsługi aplikacji do budowy materiałów e-learningowych zawierające przykłady 
realizacji i instrukcje,
• dokumenty ewaluacyjne, bieżące wskaźniki osiąganie w projekcie,
• regulaminy i dokumenty projektowe, materiały promujące projekt. 

Informacje o planowanym sposobie monitorowania przebiegu testowania

Pomiar rezultatów twardych (w podziale na K i M) i monitoring projektu będzie realizowany
na podstawie dzienników zajęć, testów przeprowadzonych na zakończenie zajęć wśród
studentów i pracowników naukowych, listy obecności na seminariach. Na bieżąco
monitorowane będą zgłaszane wnioski patentowe. Po każdym semestrze przeprowadzona
będzie analiza ankietowa dotycząca zmiany postaw użytkowników, co wskaże na osiąganie
rezultatów miękkich.



V. Sposób sprawdzenia, czy 
innowacja działa

Sposoby oceny wyników testowania

Z punktu widzenia kluczowych elementów wdrażania modelu, elementy testowania poddane 
zostaną ewaluacji i wnikliwej analizie.  

Ewaluacja modelu realizowana będzie poprzez: 
1) ocenę ex-ante, interim, ex-post, 2) ewaluację zewnętrzną.

Ewaluacja z oceną ex-ante, interim, ex-post jest potrzebna do diagnozowania jakości
realizowanego projektu pod kątem odbiorców tj. studentów. Trójetapowość ewaluacji ma na
celu wypracowanie efektywnego instrumentu wspomagającego realizację projektu. Wyniki z
każdego etapu ewaluacji pozwolą na bieżącą ocenę wdrażania działań w ramach zad.3
projektu

Ewaluacja zewnętrzna stanowi niezależną od opisanej powyżej ewaluację osiągnięcia
celów i rezultatów w projekcie w odniesieniu do użytkowników i odbiorców. Ewaluacji
podlegać będzie głównie jakość produktu/ów finalnego/nych



VI. Strategia upowszechniania 
Cel działań upowszechniających

Głównym celem działań upowszechniających jest dotarcie z właściwym komunikatem do możliwie
licznej grupy osób/instytucji zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości akademickiej w WKP.

Upowszechnianiu będzie podlegać głównie produkt końcowy, a także jego elementy składowe w tym
głównie opracowanie procedury przyznawania mikrograntów w zakresie pisania prac
dyplomowych na zapotrzebowanie przedsiębiorców

Ze względu na szeroki zakres działań upowszechniających zostały one wykonane praktycznie od
początku. W procesie pogłębionej diagnozy nawiązano współpracę z przedstawicielami KPZPiP.

Analiza grup interesariuszy, do których skierowane będą działania upowszechniające

Grupy docelowe w wymiarze upowszechniania zostały podzielone na:
Użytkowników produktów: tj. wszystkie uczelnie wyższe w WKP, głównie kształcące na kierunkach
informatyka, mechatronika/mechanika (8 ucz: UTP, UKW, UMK, WSG, WSI, KPSW; GSW, PWSZ).
Odbiorców produktów: tj. wszyscy studenci uczelni wyższych w WKP, głównie kształcące na kierunkach
informatyka, mechatronika/mechanika oraz kandydaci na studentów - liczba nie mniejsza niż 200 osób.

Ponadto produkt upowszechniany będzie wśród:
instytucji związane z PA WKP (AIP UKW, BK UKW, BK WSG), beneficjentów innych projektów związanych z
PA, RST, KIF, ROEFS, zrzeszeń przedsiębiorców, ekspertów z zakresu współpracy B+R, przedsiębiorców,
władze samorządowe i rządowe.



VI. Strategia upowszechniania 
Plan działań upowszechniających i ich charakterystyka:

• Prezentację projektu i produktów na stronie internetowej www.innowacyjny.ukw.edu.pl . 
• Wydanie Raportu z badań 
• Zorganizowanie spotkań, seminariów z IP, RST oraz interesariuszami celem prezentacji produktu i 

jego cech i sposobów wdrażania 
• ścisłą współpracę  z KPZPiP w celu upowszechnianie produktów wśród przedsiębiorców. 
• Ścisłą współpracę  z AIP, Biurem Karier, PTI, UM WKP 
• Prezentację oraz lekcje próbne z trenerami/warsztaty na Dniach Nauki oraz Drzwiach Otwartych.
• Udział w lokalnych oraz krajowych konferencjach dot. PA oraz B+R
• Publikacje w uczelnianych czasopismach 
• Organizowanie Cyklicznych seminariów „Nauka i Biznes” 
• Udostępnienie platformy z opracowanymi modułami e-learningowymi

Jako narzędzia zostaną wykorzystane:

ulotki informacyjne o modelu; banery internetowe (zamieszczanena portalach internetowych (np.
facebook, twitter itp.), roll-up, gadżety promujące i materiały szkoleniowe – dystrybuowane m.in.
podczas spotkań, warsztatów, Dni Otwartych itp., spoty radiowe/ reklamowe , film reklamujący produkty
projektu,informacje i ogłoszenia prasowe , Newslettery, Raport z badania przedsiębiorców z WKP,
naukowców, studentów, materiały e-learningowe.



VII. Strategia włączania do 
głównego nurtu polityki 

Cel działań włączających

Pozytywne rezultaty testowania modelu mogą znaleźć odzwierciedlenie w głównym
nurcie polityki województwa kujawsko-pomorskiego. Celem działań upowszechniających
jest włączenie produktu finalnego w główny nurt polityki, a więc szerokie zastosowanie
w praktyce wypracowanego modelu zacieśnienia współpracy poprzez sieciowanie
działań pomiędzy ośrodkami naukowymi, przedsiębiorcami a instytucjami około-
biznesowymi i około-naukowymi jak AIP, KPZPiP, BK itp. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez wzrost wiedzy i świadomości szerokiego kręgu przedstawicielami grup
docelowych (decydentów), w zakresie zasad i sposób wdrażania do praktyki
opracowanego innowacyjnego modelu pobudzania przedsiębiorczości akademickiej
WKP. Szczególne istotne wydaje się upowszechnienie wiedzy w zakresie budowania
podstaw przedsiębiorczości wśród studentów. Wzbogacone siatki godzin przedmiotów
obowiązkowych i fakultatywnych o przedmioty z przedsiębiorczości, sylabusy oraz
materiały e-learningowe przygotowane przez praktyków biznesu mogą stanowić
wsparcie dla wykładowców. Ponadto wypracowany algorytm tworzenia kooperacyjnych
prac dyplomowych powinien być podstawą do aktywizowania przedsiębiorstw do
zgłaszania zapotrzebowania na rozwiązania innowacyjne, stanowiące przedmiot
przyszłych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.



VII. Strategia włączania do 
głównego nurtu polityki 

Grupy docelowe 

• Wykładowcy przedmiotów z podstaw przedsiębiorczości głownie na kierunkach 
technicznych i przyrodniczych. Ważne by wykładowcy postrzegali programy jako szansę i 
ułatwienie, a nie zagrożenie i komplikacje; 
• Rektorzy uczelni wyższych w regionie oraz osoby odpowiedzialne za siatki godzin 
nauczania;
• Przedstawiciele zrzeszenia pracodawców (KPZPiP, Lewiatan);
• Przedstawiciele instytucji około-biznesowych jak Bydgoski Klaster przemysłowy itp.,   
Centrum Transferu technologii przy UTP, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
(propagacja wśród przedsiębiorców); 
• Przestawicie AIP oraz Biura Karier; 
• Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, RST tj. osoby mające wpływ na 
kształtowanie polityki związanej z rozwojem szkolnictwa wyższego w regionie oraz działań 
B+R;
• Eksperci z PA oraz działań B+R;
• Ekspert z MNISW - osoby mającej wpływ na kształtowanie polityki związanej 
z rozwojem szkolnictwa wyższego w kraju.



VIII. Kamienie milowe II etapu 
projektu 

L.p. Kamienie milowe Termin

1 Akceptacja strategii przez IP Luty 2011

2 Rekrutowanie studentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych 
oraz przyrodniczych

Luty 2011

3 Rozpoczęcie fazy testowania dla studentów (I nabór) II rok, sem. 4 Marzec 2012

4 Zakończenie testowania wśród studentów (I nabór), II rok, sem. 4 Czerwiec 2012

5 Zakończenie testowania wśród studentów (I nabór), III rok, sem. 5 Luty 2013

6 Uruchomienie portalu do komunikacji z biznesem Luty 2013

7 Rozpoczęcie fazy testowania dla studentów (II nabór) II rok. sem. 4 Marzec 2012

8 Zakończenie testowania wśród studentów (I nabór), III rok, sem. 5 Czerwiec 2013

9 Zakończenie testowania wśród studentów (II nabór), II rok, sem. 4 Czerwiec 2013

10 Zakończenie testowania wśród studentów (I nabór), IV rok, sem. 7 Luty 2014

11 Zakończenie testowania wśród studentów (II nabór), III rok, sem. 5 Luty 2014

12 Zakończenie testowania wśród studentów (II nabór), III rok, sem. 6 Czerwiec 2014

13 Zakończenie testowania wśród studentów (II nabór), IV rok, sem 7 Luty 2015 

14 Zakończenie testowania wśród pracowników naukowych Luty 2015

15 Zakończenie ewaluacji zewnętrznej Czerwiec 2015



IX. Analiza ryzyka 
Zidentyfikowanie potencjalnego zagrożenia z oszacowaniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, 
P – prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-3, gdzie 1 – niskie prawdopodobieństwo, 3 – wysokie)
W – wpływ na realizację projektu (skala 1-3, gdzie 1 – mały wpływ, 3 – bardzo duży wpływ)
I – zidentyfikowanie najważniejszych zagrożeń (iloczyn P x W)

L.p. Zidentyfikowanie P W I Sposób niwelowania ryzyka

1

nieadekwatny do potrzeb,  
standardów akademickich 
zakres zajęć prowadzonych  
przez trenerów 2 2 4

zatrudnienie metodyka do kontaktów z trenerami oraz sprawdzanie realizacji zadań, 
ewaluacja cząstkowa zajęć studentów, monitoring ankiet, konsultacje i spotkania ze 

studentami, 
spotkania i współpraca trenerów z personelem projektu, przedstawicielami uczelni, którzy 

udostępnią informacje dot. dotychczas stosowanych w ramach uczelni rozwiązań 
i obowiązujących zasad formalno-prawnych w celu pełnego zobrazowania problemów 
środowiska akademickiego i przełożenia wiedzy specjalistów biznesu na język uczelni

3

problemy z naborem 
studentów z kierunków 
humanistycznych, 
pedagogicznych i 
przyrodniczych w procesie 
testowania 

2 2 4

ścisła współpraca z Prorektorem ds. dydaktyki UKW oraz dziekanami wskazanych wydziałów, 
akcja promocyjna na uczelni spotkania bezpośrednie ze studentami, współpraca z Biurem 

Karier UKW w procesie rekrutacji

5

mała odpowiedź biznesu na 
propozycję kooperacyjnych 
dyplomów 2 3 6

Pogłębianie współpracy z KPZPiP, nawiązanie współpracy z przedstawicielami Leviatan oraz 
Bydgoskiego Klastra Przemysłowego,  uruchomienie Platformy z ofertą UKW oraz tytułami 

prac Dyplomowych, broker innowacji, działania brokerskie przedstawiciela uczelni w 
zrzeszeniach przedsiębiorców

6

mniejsze od planowanego 
zaangażowanie 
pracowników naukowych w 
działalność pro-biznesową i 
patentową

2 3 6

Oferowanie ciekawych szkoleń w zakresie komercjalizacji wiedzy w formie warsztatów, 
przygotowanie skróconego podręcznika patentowania, zapraszanie na seminaria ekspertów 
oraz przedstawianie dobrych praktyk, rozwiązania instytucjonalne- system nagród, prestiżu



IX. Analiza ryzyka

L.p. Zidentyfikowanie P W I Sposób niwelowania ryzyka

8

przyjęcie nieskutecznych 
narzędzi w procesie 
upowszechniania i 
włączania do głównego 
nurtu polityki 

2 3 6

Bieżący monitoring działań upowszechniających i włączających, zatrudnienie osoby z 
zakresu public relation, opieka merytoryczna profesorów nad seminariami 

12

Niedostosowanie 
„języka” komunikacji w 
ramach portalu do 
komunikacji z biznesem 

2 2 4

Opracowanie wyszukiwarki wg prostych haseł, wyznaczenie osoba do kontaktu –
koordynatora pomiędzy interesariuszami a poszczególnymi badaczami, dostosowany  

język popularnonaukowy na potrzeby opisu prowadzonych badań i świadczonych 
usług

13

Zamawianie prac 
dyplomowych jedynie 
przez duże 
przedsiębiorstwa

2 2 4

Działania brokerskie (spotkania w małym gronie) przedstawiciela uczelni w 
zrzeszeniach przedsiębiorców

14

Koncentracja działań 
jedynie na uczelni –
pomijanie oddziaływania 
na przedsiębiorstwa

2 2 4

jw.
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