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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:  Projekt  musi zakładać wypracowanie modelu współpracy uczelni 
wyższych z sektorem przedsiębiorczości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. 

PROJEKT UKW:

Okres realizacji projektu: od 01.06.2011 Do 30.06.2015
Budżet Projektu: 2 944 051, 91 zł
Autorzy Projektu: Katarzyna Kazimierska-Drobny; Piotr Żmudziński – IMIS UKW 
Projekt złożony 17 grudnia 2010 r w Urzędzie Marszałkowskim WKP 



Specyfika projektów innowacyjnych 
testujących

Celem projektu innowacyjnego jest 
poszukiwanie nowych, lepszych, 
efektywniejszych sposobów rozwiązania 
problemów mieszczących się w obszarach 
wsparcia EFS

2 etapowość projektu



Etapy projektu innowacyjnego

ETAP I (3-8 m-cy)

- Pogłębiona diagnoza i analiza problemu 
- Opracowanie produktów pośrednich
- OPRACOWANIE STRATEGII WDRAŻANIA 

PROJEKTU INNOWACYJNEGO
- Opracowanie podręcznika wdrażania projektu   



Etapy projektu innowacyjnego

ETAP II (do 2015 max)

- Testowanie wypracowywanego produktu na 
grupie docelowej użytkowników i odbiorców

- Opracowanie produktu finalnego
- Upowszechnianie i włączanie do głównego 

nurtu polityki



CHARAKERYSTYKA PROJEKTU 
REALIZOWANEGO NA UKW

”Przedsiębiorczość akademicka 
dźwignią innowacyjnej gospodarki 

WKP”



Motywacja – główne problemy PA w 
Polsce i WKP

 niedostatek (brak) programów dydaktycznych dot. uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu,
outsourcingu,
 brak różnorodnych form kształcenia studentów w tym 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;

 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



Motywacja – główne problemy PA w 
Polsce i WKP

Powszechny problem przedsiębiorców
WK-P zgodnie z raportem
„Identyfikacja kierunków rozwoju MŚP
w WK-P” 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
gospodarki krajowej w tym WKP



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

Podmiot badania:
- studenci kierunków Mechatronika i Informatyka (182 osoby)
- doktoranci (17 osób)
- pracownicy naukowo-badawczy (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)

Ankiety elektroniczne Wywiad telefoniczny



60%

7%

33%

Współpracuje z otoczeniem biznesowym
Poszukuje możliwości współpracy
Nie współpracuje z biznesem

Współpraca pracowników naukowo-badawczych 
z biznesem

Ocena pracowników 
naukowo-badawczych 
współpracy z biznesem

5%

15%

55%

25% Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle

Bardzo źle



Wyniki z pogłębionej diagnozy



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; 



Na czym polega innowacja

 komplementarność działań oraz sieciowanie poprzez np. współpracę z
AIP, Biurem Karier, RoEFS, PTE, Samorząd studencki UKW ….

 wymiaru grupy docelowej, która została rozszerzona od studentów po
pracownika naukowego;

 wymiar problemu, który jest znany i zbadany jakkolwiek istniejące
instrumenty niwelowania problemu są niewystarczające i nieefektywne



Komu służy projekt ?, kto będzie mógł 
go wykorzystać w przyszłości?

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 1,2,3 roku 

informatyki i mechatroniki (2 nabory)



Oferta dla studentów:
• Wzbogacenie siatki godzin dla kierunku informatyki i mechatronika o przedmioty 

obowiązkowe i fakultatywne z zakresu przedsiębiorczości w Innowacyjność biznesu, 
Finanse firmy, Relacje biznesowe, Zarządzanie zasobami ;

• Prowadzenie zajęć w formie warsztatów  przez praktyków biznesu, ludzi spoza 
społeczności akademickiej; 

dr Michał Zalewski
Radca prawny, sędzia

Konsultant i trener w
zakresie efektywności
działów sprzedaży.
Twórca Akademii 
Perswazji.
Wieloletni sprzedawca
i szef działów

Wieloletnie doświadczenie
w tworzeniu, wdrażaniu,
rozliczaniu projektów UE.
Krajowy ekspert ds. oceny
wniosków w PO KL.

Konsultant, trener , coach. 
Twórca Akademii 
Perswazji.
Psycholog społeczny ze 
specjalizacją biznesową.



Wprowadzenie nowoczesnej metody nauczania e-learning;
• Uruchomienie Lokalnej Akademii  Cisco Entrepreneur Institute;
• Realizacja kursu Cisco "Starting a business"
• Współpraca z AIP UKW, opłacenie kosztów inkubacji - wyłonienie 5 osób z 

każdego roku do preinkubacji;
• Indywidualne konsultacje z managerem biznesu
• Kooperacyjne pracy w przedsiębiorstwach
• Ewaluacja wewnętrzna 

Oferta dla studentów:



Oferta dla studentów:



 Organizacja warsztatów "Pomysł na patent" z zakresu 
komercjalizacji wiedzy;

 Organizacja seminariów  "Nauka i biznes";
 Warsztaty z technologii e-learningowych; 
 Przyznawanie mikrograntów dla promotorów prac dyplomowych 

pisanych w kooperacji z przemysłem WKP;
 Przyznawanie mikrograntów dla pracowników składających 

zgłoszenia patentowe;
 Uruchomienie internetowej platformy komunikacyjnej z 

biznesem.

Wparcie dla pracowników naukowych 



Mikrogranty 2012

L.p. Nr wniosku
Imię i nazwisko 
wnioskodawcy

Temat pracy dyplomowej
Liczba 

punktów

1 3/2012 Piotr Kotlarz
System elektronicznego przewodnika turysty. 
Rozwiązanie w technologii Java dla systemu Android

11

2 4/2012 Maciej Piechowiak
Realizacja telefonii VoIP w oparciu o technologię 
firmy Cisco

11

3 5/2012 Jacek Czerniak
Implementacja systemu zarządzania czasem 
pracowników bazującego na CakePHP w 
przedsiębiorstwie

11

4 2/2012 Marek Macko
Drukarki 3D jako systemy mechatroniczne –
optymalny dobór sterowania

10

5 1/2012 Krzysztof Tyszczuk Symulator żonglerki piłką jako obiekt mechatroniczny. 9



"Nauka i biznes"



Portal IMISiBiznes

www.imis.biznes.ukw.edu.pl



Oferta dla przedsiębiorców:



Zapraszamy na naszą stronę 



Dziękuję za uwagę 

Kontakt:
dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny

kkd@ukw.edu.pl
innowacyjny@ukw.edu.pl


