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WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument jest raportem zbierającym wyniki, wnioski i rekomendacje dotyczące badania stopnia 

dopasowania poziomu przedsiębiorczości wybranych grup studentów, doktorantów i pracowników naukowo-

badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb przedsiębiorców województwa kujawsko-

pomorskiego. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2011 roku i objęło łącznie 229 osób, 4 instytucje 

oraz 28 przedsiębiorstw. Projekt przeprowadzono na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

(projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego). Badanie zostało 

przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Talentów z Poznania. 

Głównym celem przeprowadzonego projektu było określenie stopnia dopasowania poziomu przedsiębiorczości 

wybranych grup środowiska akademickiego do oczekiwao przedsiębiorców w analizowanym regionie oraz 

zasugerowanie działao służących pogłębianiu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Cel ten został osiągnięty 

poprzez: 

 Zdiagnozowanie poziomu badanych kompetencji wśród wybranych grup studentów, doktorantów  

i pracowników naukowo-badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 Zdiagnozowanie poziomu oczekiwao pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim  

w kontekście poziomu przedsiębiorczości u nowo zatrudnianych pracowników. 

 Określenie zakresu działao prowadzonych przez instytucje z otoczenia uczelni i ich wpływu na 

współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesowym.  

 Określenie głównych barier utrudniających współdziałanie badanych środowisk oraz zasugerowanie 

kierunków dalszego rozwoju w celu popularyzacji wiedzy akademickiej w biznesie.  

OPIS REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt „Badanie stopnia dopasowania poziomu przedsiębiorczości środowiska akademickiego do potrzeb 

biznesu w województwie kujawsko-pomorskim” został zrealizowany na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Talentów z Poznania. 

W badaniu wzięły udział następujące grupy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Techniki i Fizyki 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy : 

 Studenci kierunków Mechatronika i Informatyka (łącznie 182 osoby) 

 Studenci studiów III stopnia – doktoranci (łącznie 17 osób) 

 Pracownicy naukowo-badawczy (łącznie 30 osób) 

W projekcie zebrano również informacje wśród: 

 Przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego zatrudniający absolwentów kierunków technicznych,  

w tym Informatyki i Mechatroniki (łącznie 28 przedsiębiorstw) 

 Instytucji z otoczenia uczelni: 

o Biuro Karier przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

o Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy 
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o Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, oddział w Bydgoszczy 

o Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Kujawsko-Pomorski 

Informacje zostały zebrane za pomocą ankiet elektronicznych wypełnianych przez uczestników badania oraz 

przy pomocy wywiadów telefonicznych przeprowadzanych z każdą z instytucji z otoczenia uczelni.   

W przypadku przedsiębiorstw o wypełnienie ankiety poproszone zostały osoby, które zajmują się 

zatrudnianiem i rozwojem pracowników w organizacji lub ich właściciele. Wywiady telefoniczne zostały 

przeprowadzone z osobami zarządzającymi danymi instytucjami z otoczenia uczelni. Ankiety skierowane do 

studentów, doktorantów i pracowników naukowo-badawczych uzupełniane były indywidualnie. Podsumowanie 

wyników każdej z przebadanych grup znajduje się w kolejnych rozdziałach raportu. 

WYKONAWCA PROJEKTU 

Fundacja Rozwoju Talentów powstała w 2007 roku w Poznaniu. Została założona aby zapewnid wszystkim, 
przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale również studentom - równy start w przyszłośd, dostęp do informacji 
oraz możliwośd rozwoju, niezależnie od ich sytuacji finansowej oraz miejsca zamieszkania.  
Fundacja działa w trzech głównych obszarach pożytku publicznego: edukacji, kulturze i sztuce oraz sporcie. 
Stara się pomagad innym poprzez realizację szeregu programów i projektów, skupiając swoją działalnośd na 
terenie województwa wielkopolskiego.  Główne programy statutowe Fundacji to: 

 "Przyszłośd jest w Twoich rękach"- w którym badane są predyspozycje 14-19-latków, żeby pomóc im 
mądrze i świadomie kreowad swoją przyszłośd zawodową. 

 "Student Na Rynku Pracy", w którym dzięki warsztatom, szkoleniom oraz programom stażowym 
pomagamy studentom wejśd i odnaleźd się na coraz trudniejszym rynku pracy. 

 "Rozwój talentów"- program wszechstronnie rozwijający talenty w dziedzinach kultury, sztuki i sportu. 

Fundacja Rozwoju Talentów programy realizuje ze środków własnych, samorządowych i unijnych. Dotychczas 
objętych wsparciem zostało ponad 2500 osób. Realizowane programy uzyskały patronat Wielkopolskiego 
Kuratorium Oświaty,  a także zostały skonsultowane z największymi międzynarodowymi korporacjami, tak aby 
odpowiadały na potrzeby nie tylko naszych młodych beneficjentów, ale również na zapotrzebowanie rynku 
pracy. 

Fundacja posiada wysoko wykwalifikowaną, mającą doświadczenie w pracy z uczelniami i biznesem kadrę. 
Specjaliści Fundacji to ekonomiści, psychologowie, doradcy personalni i zawodowi posiadający szerokie  
i długoletnie doświadczenie w swoich dziedzinach. Dbają także o rozwój własny, biorąc udział w różnego 
rodzaju szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, które pogłębiają ich wiedzę.  

Działania Fundacji zostały docenione przez instytucje, z którymi współpracuje. Każdy realizowany przez 
Fundację projekt jest sumiennie opracowywany, przeprowadzany i rozliczany. Fundacja posiada patronaty 
takich instytucji jak: Prezydent Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta we Wrocławiu, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznaoska, Gdaoska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna. Współpraca z takimi firmami jak: Hochland, Profitroom, RehasportClinic została przez nie 
doceniona i oceniona pozytywnie, co zostało wyrażone w referencjach. Więcej informacji na temat Fundacji 
Rozwoju Talentów można znaleźd na stronie internetowej organizacji: www.FundacjaRozwojuTalentow.pl 

 

http://www.fundacjarozwojutalentow.pl/
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DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Pojęcie przedsiębiorczości posiada szeroki zakres znaczeniowy i może byd rozumiane w zróżnicowany sposób: 

jako umiejętnośd, postawa lub szereg predyspozycji, które umożliwiają osobie przedsiębiorczej przekształcad 

dostępne zasoby w sposób generujący wartośd dodaną. W oparciu o literaturę z obszaru zarządzania zasobami 

ludzkimi oraz doświadczenie praktyków biznesu pojęcie „Przedsiębiorczośd” zostało zdefiniowane jako zestaw 

pięciu kluczowych kompetencji: 

 Planowanie i organizacja pracy – efektywne kierowanie swoją pracą, w tym zarządzanie dostępnymi 

zasobami zgodnie z celami organizacji, umiejętnośd planowania i zarządzania pracą własną. 

 Współpraca w zespole – aktywne uczestnictwo w pracy zespołu i realizacji wyznaczonych dla niego 

celów, efektywna komunikacja z członkami zespołu. 

 Podejmowanie decyzji – identyfikowanie przyczyn problemów i dostępnych rozwiązao, podejmowanie 

spójnych działao z jednoczesnym uwzględnieniem dostępnych informacji i możliwych konsekwencji, 

elastycznośd w poszukiwaniu rozwiązao. 

 Analiza i rozwiązywanie problemów -  ciągłe poszukiwanie (i zachęcanie innych do poszukiwania) 

nowych i innowacyjnych sposobów na radzenie sobie z problemami i trudnościami, dostrzeganie 

potrzeby zmian.  

 Wdrażanie innowacyjności – aktywne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia w celu tworzenia  

i wykorzystywania nowych szans biznesowych, ciągłe doskonalenie metod własnego działania  

i procesów zachodzących w otoczeniu. 

Kompetencja, w rozumieniu autorów badania, to zestaw konkretnych zachowao, które wskazują na posiadanie  

i aktywne wykorzystywanie określonych umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadao.  

Każda z kompetencji mierzona jest w skali od 0 do 5, gdzie 0 jest poziomem najniższym, a 5 oznacza najwyższy 

poziom posiadanym i wykorzystywanych umiejętności. 

Tabela 1. Opis skali poziomów kompetencji 

Skala Opis poziomów kompetencji 

0 – 0,99 Umiejętności w tym obszarze nie ujawniają się. 
1 – 1,99 Umiejętności w tym obszarze są niewystarczające, konieczne jest podjęcie pracy nad 

rozwojem tej umiejętności. 
2 – 2,99 Istnieje potencjał w tym obszarze, jednakże poziom tej umiejętności jest jeszcze 

niewystarczający, konieczne jest podjęcie pracy nad dalszym jej rozwojem.  
3 – 3,99 Umiejętności w tym obszarze ujawniają się; wskazany jest dalszy ich rozwój. 
4 – 5 Umiejętności w tym obszarze są rozwinięte na wysokim poziomie, rekomendowane 

jest ich pogłębianie oraz zdobywanie nowych. 

Każda z pięciu kompetencji wchodzących w skład grupy „Przedsiębiorczośd” przejawia się poprzez określony 

zestaw zachowao. Zachowanie te traktowane są jako wskaźniki występowania badanej kompetencji. Wykaz 

zachowao wchodzących w skład kluczowych kompetencji wykorzystanych w projekcie znajduje się w tabeli 

poniżej. W przeprowadzonym badaniu uczestnicy określali oczekiwaną lub faktyczną częstotliwośd 

występowania poszczególnych zachowao. Dzięki temu możliwe było określenie poziomu przedsiębiorczości jako 

całości. 
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Przedsiębiorczośd – kompetencje i zachowania

 

Tabela 2. Definicja przedsiębiorczości  - kompetencje i zachowania 

Planowanie i organizacja pracy Ustalanie priorytetów

Dotrzymywanie terminów

Poszukiwanie i korzystanie  z niezbędnych zasobów (w tym informacji)

Korygowanie planów i działao

Tworzenie i realizacja harmonogramów i planów działania

Współpraca w zespole Aktywnie rozwiązywanie pojawiających się problemów

Docenianie wkładu i zaangażowania innych osób

Dzielenie się informacjami, wiedzą, doświadczeniem

Realizacja celów całego zespołu

Słuchanie  aktywne i ze zrozumieniem

Podejmowanie decyzji Rozpoznawanie i rozumienie kryteriów podejmowanych decyzji

Ocena dostępnych możliwości przez pryzmat skutków

Rozpatrywanie alternatywnych rozwiązao

Zbieranie informacji z różnych źródeł i ich analiza

Przyjmowanie na siebie odpowiedzialnośd za podejmowane decyzje

Analiza i rozwiązywanie 
problemów

Docenianie innowacyjnego podejścia, jest otwartośd na pomysły innych

Poszukiwanie pomysłów poza podstawowym zespołem 

Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązao, a nie na diagnozie problemów

Zachowywanie spokoju w sytuacjach nieprzewidzianych i trudnych

Zrozumienie potrzeby zmian, dostrzeganie w nich szansy na rozwój

Wdrażanie innowacji Kwestionowanie obowiązującego status quo, poszukiwanie nowych metod 
działania

Analiza rynku i otoczenia, oraz  proponowanie adekwatnych rozwiązao

Ciągłe doskonalnie metody swojego działania

Aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej od otoczenia 

Skuteczne przekonywanie innych do swoich pomysłów
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WYNIKI BADANIA WŚRÓD  PRZEDSIĘBIORCÓW  

W badaniu uczestniczyło 28 przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Każde z tych 

przedsiębiorstw zatrudnia pracowników o profilu Informatyka lub Mechatronika. Badanie zostało 

przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety, uzupełnianej przez pracownika odpowiedzialnego za 

zatrudnianie i rozwój pracowników lub przez właściciela firmy.  

Zdecydowana większośd przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu zalicza się do małych i średnich 

przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników stanowiły 21% badanej grupy. 

Tabela 3. Struktura badanych przedsiębiorstw według ilości zatrudnianych pracowników  

Rozmiar przedsiębiorstwa Liczba firm biorących udział w badaniu 

Małe Do  50 osób 7 

Średnie  51 - 250 osób 15 

Duże powyżej 250 osób 6 

Łącznie  28 

Przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w projekcie to głównie firmy produkcyjne (75% wszystkich ankietowanych 

firm). Tylko 25%  przebadanych przedsiębiorstw to firmy zajmujące się handlem i świadczeniem usług.  

Tabela 4. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności 

Rodzaj działalności % przedsiębiorstw 

Produkcja 75% 

Handel i usługi 25% 

Ankieta przygotowana dla przedsiębiorstw składała się z kilku części i dotyczyła: 

 Oczekiwanego poziomu przedsiębiorczości w stosunku do nowo zatrudnianych pracowników. 

 Oceny poziomu przygotowania do pracy studentów i absolwentów kierunków technicznych. 

 Doświadczenia i oceny we współpracy podczas pisania prac dyplomowych przez studentów  

i doktorantów. 

 Oferowanych przez przedsiębiorstwa staży i praktyk. 

 Gotowości i faktycznego doświadczenia przedsiębiorstw w podejmowaniu współpracy z pracownikami 

naukowo-badawczymi uczelni. 

 Doświadczenia przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami z otoczenia uczelni, których celem jest 

wzmacnianie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym oraz propagowanie 

komercjalizacji wiedzy. 
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OCZEKIWANY POZIOM KOMPETENCJI  

W przeprowadzonych ankietach zebrano informacje dotyczące oczekiwao przedsiębiorstw w stosunku do 

studentów i absolwentów kierunków technicznych. Oczekiwania te zostały określone poprzez ustalenie na ile 

poszczególne zachowania składające się na przedsiębiorczośd są pożądane u nowo zatrudnianych pracowników 

o tym profilu wykształcenia. 

Tabela 5. Poziom oczekiwao przedsiębiorstw w stosunku do nowo zatrudnianych pracowników  

Kompetencja Oczekiwany poziom 
kompetencji 
(w skali 0-5) 

Planowanie i organizacja pracy 4,02 

Analiza i rozwiązywanie problemów 3,88 

Współpraca w zespole 3,80 

Podejmowanie decyzji 3,79 

Wdrażanie innowacji 3,59 

Przedsiębiorczośd 3,82 

Zebrane informacje wskazują, iż przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego oczekują od 

kandydatów do pracy (studentów i absolwentów kierunków technicznych) przedsiębiorczości na poziomie 3,82. 

Oznacza to, iż przedsiębiorcy oczekują zachowao charakteryzujących tę kompetencję na poziomie 

ujawniającym się i  dopuszczają możliwośd, że umiejętności te nie są jeszcze w pełni rozwinięte.  

Wykres 1. Podsumowanie oczekiwanego poziomu kompetencji wobec nowo zatrudnianych pracowników  
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Zdecydowanie najcenniejszą kompetencją z grupy „Przedsiębiorczośd” jest zdaniem przedsiębiorstw 

umiejętnośd planowania i organizacji pracy. Oczekiwania w stosunku do przyszłych pracowników są wysokie, 

ponieważ pracodawcy oczekują, że umiejętności związane z ustalaniem priorytetów, planowaniem i terminową 

realizacją planów będą już niemal w pełni rozwinięte. Wysoko cenionia jest również umiejętnośd analizowania 

i rozwiązywania problemów. Warto zwrócid uwagę, iż umiejętnośd wdrażania innowacji – doskonalenia siebie  

i otoczenia, jest najmniej istotną umiejętnością w badanej grupie kompetencji. Może to byd związane z faktem, 

iż od nowych pracowników wymaga się częściej prawidłowego wykonywania zadao niż gotowości do 

wprowadzania zmian. Pracownicy zorganizowani są bardziej atrakcyjni dla pracodawcy niż osoby kreatywne  

i twórcze. Podkreślid należy jednak fakt, że w zakresie wdrażania innowacji (chod kompetencja ta jest mniej 

ważna niż planownie) przedsiębiorcy oczekują od nowo zatrudnianianych pracowników rozwiniętych 

umiejętności ciągłego uczenia i doskonalenia się, aktywnego poszukiwania informacji zwrotnych od otoczenia 

oraz umiejętności obserwowania i analizowania otoczenia rynkowego w celu proponowania nowych  

i adekwatnych rozwiązao. Tendencje te utrzymują się niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa. 

Wykres 2. Oczekiwany poziom przedsiębiorczości według małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  

 

Porównując oczekiwania przedsiębiorstw poprzez pryzmat liczby zatrudnianych pracowników można 

zaobserwowad, iż najwyższe wymagania mają przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające między 50 a 250 

pracowników (wykres 2). Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż w średnich przedsiębiorstwach skala działania 

jest zbyt duża, aby można było bezpośrednio nadzorowad działania każdego z pracowników, więc wymaga się 

od nich dużej samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności reagowania na zmieniające się otoczenie. 

Często są to przedsiębiorstwa rozwijające się, w których wysoko ceni się osoby jednocześnie zorganizowane  

i twórcze, umiejące wykorzystywad szanse pojawiające się w otoczeniu i nastawione na działanie poprzez 

współpracę. Można przypuszczad, że w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób, procesy 

wewnętrzne zazwyczaj zorganizowane są w sposób optymalny i od nowych pracowników wymaga się bardziej 

dostosowania się do organizacji niż jej kształtowania. W przypadku małych firm – po analizie oczekiwao 

indywidualnych przedsiębiorstw z tej grupy, można zauważyd, iż ich oczekiwania są dośd rozbieżne. 

Poszukiwany wśród pracowników poziom przedsiębiorczości waha się pomiędzy 2,1 a 4,6. W przypadku analizy 

poszczególnych umiejętności oczekiwania mieszczą się w zakresie od 1,8 do 5 (dotyczy wdrażania innowacji).  
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Prowadzi to do wniosku, iż w przypadku małych przedsiębiorstw oczekiwany od pracowników poziom 

przedsiębiorczości jest mocno zróżnicowany i uzależniony od indywidualnej sytuacji danej organizacji. 

Wykres 3. Oczekiwany poziom poszczególnych kompetencji wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  

 

Zebrane informacje pozwoliły określid, które z zachowao przedsiębiorczych są najbardziej  a które najmniej 

poszukiwane przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. Do najistotniejszych zachowao  należy zaliczyd: 

 Dotrzymywanie terminów (Planowanie i organizacja pracy) 

 Poszukiwanie i korzystanie z niezbędnych zasobów (Planowanie i organizacja pracy) 

 Aktywne rozwiązywanie pojawiających się problemów (Współpraca w zespole) 

 Przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje (Podejmowanie decyzji) 

 Poszukiwanie pomysłów poza podstawową grupą (Analiza i rozwiązywanie problemów) 

Zachowania te składają się na obraz osoby zorganizowanej i aktywnej, otwartej i poszukującej, gotowej do 

podejmowania decyzji i przyjmowania na siebie odpowiedzialności za te decyzje.  

Do najmniej poszukiwanych, aczkolwiek nadal pożądanych, zachowao w badanym obszarze zaliczają się: 

 Kwestionowanie obowiązującego status quo, poszukiwanie nowych metod działania (Wdrażanie 

innowacji) 

 Ocenianie dostępnych możliwości przez pryzmat skutków (Podejmowanie decyzji) 

 Realizowanie celów całego zespołu (Współpraca w zespole) 
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Zaprezentowana poniżej tabela (tabela 5) wskazuje, które z zachowao składających się na przedsiębiorczośd są 

najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorstwa w zależności od ich rozmiaru. Widad wyraźnie, że terminowośd 

i punktualnośd są niezwykle istotne niezależnie od rodzaju organizacji. W małych przedsiębiorstwach liczy się 

również proaktywnośd i elastycznośd – są to zresztą te cechy małych firm, które stanowią o ich przewadze nad 

większymi konkurentami i są głównym źródłem sukcesu takich organizacji. W przypadku średnich 

przedsiębiorstw poza terminowością istotna jest umiejętnośd gospodarowania dostępnymi zasobami (w tym 

informacją) oraz gotowośd do przyjmowania na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.   

W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników istotny jest aspekt związany z uczeniem się  

i doskonaleniem metod swojego działania.  

Tabela 6. Najbardziej  poszukiwane zachowania wskazujące na przedsiębiorczośd według małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  

 Najbardziej poszukiwane zachowania 

Małe przedsiębiorstwa  Dotrzymuje terminów (Planowanie i organizacja pracy) 

 Koryguje plany i działania (Planowanie i organizacja pracy) 

 Aktywnie rozwiązuje pojawiające się problemy (Współpraca  

w zespole) 

Średnie przedsiębiorstwa  Dotrzymuje terminów (Planowanie i organizacja pracy) 

 Poszukuje i korzysta z zasobów, w tym informacji (Planowanie  

i organizacja pracy) 

 Zbiera informacje z różnych źródeł, a potem dokonuje analizy  

(Podejmowanie decyzji) 

 Przyjmuje na siebie odpowiedzialnośd za podejmowane decyzje 

(Podejmowanie decyzji) 

Duże przedsiębiorstwa  Dotrzymuje terminów (Planowanie i organizacja pracy) 

 Poszukuje i korzysta z zasobów, w tym informacji (Planowanie  

i organizacja pracy) 

 Słucha aktywnie i ze zrozumieniem (Współpraca w zespole) 

 Doskonali metody swojego działania (Wdrażanie innowacji) 

OCENA PRZYGOTOWANIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH DO 

PRACY 

Poza określeniem oczekiwanego poziomu przedsiębiorczości przedsiębiorstwa, które wzięły udział w projekcie 

oceniły poziom przygotowania studentów i absolwentów kierunków technicznych do podjęcia pracy 

zawodowej zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i pod kątem umiejętności.  

Tylko 4 % ankietowanych przedsiębiorstw uznało, iż studenci i absolwenci kierunków technicznych są bardzo 

dobrze przygotowani merytorycznie do prawidłowego wykonywanie pracy. Łącznie 71% uznało poziom wiedzy 

tych kandydatów za dobry lub wystarczający. 25% przedsiębiorstw oceniło wiedzę studentów i absolwentów 

jako niewystarczającą. Wyniki te sugerują, iż jakośd kształcenia młodzieży na kierunkach 

technicznychzwiązanego z przekazywaniem wiedzy jest w opinii pracodawców akceptowalna, ale nie w pełni 

satysfakcjonująca. 
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Wykres 4. Ocena przygotowania pracy studentów i absolwentów kierunków technicznych pod kątem posiadanej przez nich wiedzy 

merytorycznej niezbędnej do wykonywania pracy  

 

Na podstawie wyników  ankiet można stwierdzid, iż studenci i absolwenci kierunków technicznych przeważnie 

lub w wystarczającym stopniu posiadają wiedzę merytoryczną potrzebną im do wykonywania zadao na 

stanowisku pracy. Jednakże zdaniem niemal 1/3 ankietowanych mają oni trudności z wykorzystywaniem 

posiadanej wiedzy w praktyce. Biorąc po uwagę opinię całej grupy przedsiębiorstw można zauważyd, iż 

umiejętnośd wykorzystywania posiadanej wiedzy jest oceniona nieco niżej niż sam jej poziom, ale nadal 

zdecydowana większośd przedsiębiorstw uznała tę umiejętnośd za rozwiniętą co najmniej w stopniu 

wystarczającym.  

Wykres 5. Ocena poziomu umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce przez studentów i absolwentów kierunków 

technicznych 
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Ankietowani przedsiębiorcy określili również obszary ich zdaniem największego niedopasowania poziomu 

wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów kierunków technicznych do swoich oczekiwao.  Respondenci 

mieli możliwośd wskazania więcej niż jednego obszaru. Najwięcej przedsiębiorstw (aż 61% z nich) wskazało, iż 

kandydatom do pracy po kierunkach technicznych najbardziej brakuje umiejętności wykorzystywania wiedzy  

w praktyce. Z jednej więc strony określają oni ten obszar umiejętności jako co najmniej wystarczający, ale  

z drugiej więcej niż połowa z nich oczekuje lepszego przygotowania młodych ludzi w tym aspekcie. 

Tabela 7. Obszary największego niedopasowania kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów kierunków technicznych  

Czego najbardziej brakuje studentom i absolwentom kierunków technicznych? % firm 

Umiejętności przekuwania wiedzy teoretycznej i nowych pomysłów na praktyczne rozwiązania 61% 

Umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów 43% 

Umiejętności planowania i organizowania pracy 36% 

Umiejętności podejmowania decyzji 32% 

Wiedzy merytorycznej niezbędnej do wykonywania pracy 25% 

Umiejętności współpracy w zespole 21% 

Kolejnym znaczącym obszarem niedopasowania w opinii przedsiębiorstw jest umiejętnośd analizowania  

i rozwiązywanie problemów. Ta luka jest najbardziej widoczna zdaniem 43 % przedsiębiorstw. Kompetencje 

związane z planowaniem pracy oraz podejmowaniem decyzji są na zdecydowanie niższym poziomie niż 

oczekiwany w opinii 1/3 badanych przedsiębiorstw. Zbyt niski poziom wiedzy merytorycznej to główne źródło 

niedopasowania studentów i absolwentów według 25% badanych. Umiejętnośd współpracy w zespole 

przyszłych pracowników o profilu technicznym nie spełnia oczekiwao 21% przedsiębiorstw. 

Zdaniem aż 93% firm biorących udział w badaniu to uczelnie powinny byd odpowiedzialne za podjęcie działao 

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 atrakcyjnośd kandydatów do pracy o tym właśnie profilu. 

Dodatkowo, zdaniem 43% przedsiębiorstw, uczelnie powinny organizowad więcej kursów i szkoleo dla 

studentów. Podobnie liczna grupa uważa, że to studenci powinni zwiększyd swoją aktywnośd w kontekście 

uczestnictwa w stażach i praktykach zawodowych.  

Tabela 8. Działania zwiększające dopasowanie wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów kierunków technicznych do oczekiwao 

przedsiębiorstw 

Co zdaniem firm należałoby zrobid, aby zwiększyd popyt na absolwentów na rynku pracy? % firm 

Uczelnie powinny dopasowad program studiów do wymagao rynku pracy 93% 

Uczelnie powinny organizowad więcej kursów i szkoleo dla studentów 43% 

Studenci powinni częściej zgłaszad się na praktyki i staże 43% 

Pracodawcy powinni oferowad więcej możliwości praktyk i staży 39% 

Studenci powinni szkolid się samodzielnie na warsztatach i kursach 25% 

Pracodawcy powinni obniżyd poziom wymagad w stosunku do absolwentów 0% 
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Przedsiębiorcy (39% badanych firm) dostrzegają również koniecznośd oferowania młodzieży akademickiej 

większej liczby praktyk i staży, aby pomóc im zdobywad niezbędne doświadczenie zawodowe.  

1/4 ankietowanych uważa, że studenci powinni samodzielnie poszerzad swoją wiedzę i umiejętności poprzez 

uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Warto zwrócid uwagę, iż przedsiębiorstwa jednomyślnie 

nie chcą obniżad swoich wymagao w stosunku do absolwentów. 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI I DOKTORANTAMI 

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie badania poziomu dopasowania przedsiębiorczości środowiska 

akademickiego od oczekiwao biznesu miały również możliwośd określid swoje zapotrzebowanie i ocenid 

doświadczenia we współpracy z młodzieżą akademicką (studentami i doktorantami) w kontekście pisania prac 

dyplomowych na podstawie informacji zebranych w przedsiębiorstwie.  

PISANIE PRAC DYPLOMOWYCH  

Większośd badanych przedsiębiorstw wysoko ocenia sam pomysł pisania pracy dyplomowej we współpracy 

pomiędzy firmą a studentem. Idea takiej współpracy została oceniona wyżej w przypadku prac dyplomowych 

studentów. Nieco niżej, ale nadal wysoko oceniony został przez przedsiębiorstwa pomysł takiej współpracy  

z doktorantami. 

Tabela 9. Ocena pomysłu współpracy ze studentami i doktorantami w zakresie pisania prac dyplomowych  

Ocena idei Prace dyplomowe studentów Prace dyplomowe doktorantów 

Raczej wysoka i wysoka 71% 64% 

Raczej niska i niska 29% 36% 

Porównując tabelę 9 oraz dwie kolejne (tab. 10 i 11) widad wyraźnie, że jakkolwiek pomysł współpracy 

oceniony jest jako dobry, to deklarowane zainteresowanie podjęciem takiej współpracy jest niższe zarówno  

w przypadku studentów jak i doktorantów. Dodatkowo można zauważyd zależnośd pomiędzy wielkością 

przedsiębiorstwa a chęcią podjęcia współpracy – im większa firma, tym większe zainteresowanie wspólnym 

pisaniem prac. Tendencja ta utrzymuje się zarówno w przypadku studentów jak i doktorantów. 

Tabela 10. Deklarowane zainteresowanie przedsiębiorstw współpracą ze studentami w zakresie pisania prac dyplomowych  

Faktyczne zainteresowanie Prace dyplomowe studentów 

  Ogólnie Małe 
przedsiębiorstwa 

Średnie 
przedsiębiorstwa 

Duże 
przedsiębiorstwa 

Tak i zdecydowanie tak 61% 43% 60% 83% 

Nie i zdecydowanie nie 39% 57% 40% 17% 

Tabela 10 (powyżej) prezentuje wyniki w odniesieniu do prac dyplomowych pisanych przez studentów. 

Natomiast kolejna (tabela 11) przedstawia zainteresowanie firm wspólnym pisaniem prac dyplomowych  

z doktorantami. 
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Tabela 11.Deklarowane zainteresowanie przedsiębiorstw współpracą z doktorantami w zakresie pisania prac dyplomowych 

Faktyczne zainteresowanie Prace dyplomowe doktorantów 

 Ogólnie Małe 
przedsiębiorstwa 

Średnie 
przedsiębiorstwa 

Duże 
przedsiębiorstwa 

Tak i zdecydowanie tak 54% 43% 53% 71% 

Nie i zdecydowanie nie 46% 57% 47% 29% 

Kolejne dane reprezentują faktyczne doświadczenie przedsiębiorstw w badanym obszarze. Tylko 32% 

przedsiębiorstw podjęło ze studentami działania mające na celu napisanie pracy dyplomowej. W przypadku 

prac doktorskich ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi tylko 11% przedsiębiorstw. Mamy tu więc do czynienia 

z  niewykorzystaną szansą dla młodych ludzi – istnieją przedsiębiorstwa, które chcą współpracowad w zakresie 

pisania prac dyplomowych, ale jeszcze tego nie robią. Należałoby zastanowid się, w jaki sposób zachęcid obie 

strony do zwiększenia aktywności w tym zakresie i pełnego wykorzystania szansy rozwoju zarówno dla firm jak  

i dla młodych ludzi. 

Tabela 12. Doświadczenie przedsiębiorstw we współpracy w zakresie pisania prac dyplomowych przez studentów 

Doświadczenie firm Prace dyplomowe studentów 

  Ogółem w tym zainteresowani taką 
współpracą 

w tym niezainteresowani taką 
współpracą 

Tak 32% 89% 11% 

Nie 68% 47% 53% 

Warto zauważyd, że w przypadku prac dyplomowych pisanych przez studentów większośd firm, które mają 

doświadczenie w takiej współpracy, jest zainteresowanych kontynuacją tego typu działao. Wśród firm, które nie 

mają jeszcze takich doświadczeo (68% wszystkich badanych przedsiębiorstw) zdania są podzielone. 

Tabela 13. Doświadczenie przedsiębiorstw we współpracy w zakresie pisania prac dyplomowych przez doktorantów  

Doświadczenie firm Prace dyplomowe doktorantów 

 Ogółem w tym zainteresowani taką 
współpracą 

w tym niezainteresowani taką 
współpracą 

Tak 11% 67% 33% 

Nie 89% 52% 48% 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku prac pisanych przez doktorantów. Przy czym w tym przypadku 

zainteresowanie współpracą wśród firm, które mają już takie doświadczenia jest nieco niższe niż w przypadku 

studentów. Może to na przykład wynikad z faktu, że współpraca z doktorantami jest mniej powszechna lub 

bardziej czasochłonna. Może mied to również związek z tematyką prac doktorskich. 

W kontekście wspólnego pisania prac dyplomowych można zaobserwowad kilka ciekawych tendencji: 

 Zainteresowanie taką współpracą jest wyższe niż liczba faktycznych działao w tym zakresie. 

 Im większa organizacja, tym większe zainteresowanie wspólnym pisaniem prac dyplomowych. 

 Współpraca ze studentami cieszy się większym zainteresowaniem niż współpraca z doktorantami. 
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STAŻE I PRAKTYKI 

Podczas badania zebrane zostały informacje o oferowanych przez przedsiębiorstwa praktykach i stażach dla 

studentów. Z deklaracji przedsiębiorstw wynika, że aż 75% z nich oferuje młodzież akademickiej możliwośd 

zdobywania doświadczenia zawodowego w formie różnego rodzaju praktyk i staży. W tym przypadku pojawia 

się zależnośd – im większa firma tym większe prawdopodobieostwo takiej oferty. Wynika to z kilku powodów - 

większe organizacje mają lepsze warunki techniczne i organizacyjne, aby przyjąd pod swoje skrzydła osoby 

uczące się, często jest to sposób na wypełnienie sezonowej luki kadrowej. Coraz częściej wykorzystuje się 

również praktyki i staże jako okazję do wyławiania najzdolniejszych i utalentowanych pracowników. O wysokim 

znaczeniu tego typu działao świadczy również fakt, że zdaniem 1/3 przedsiębiorstw zwiększanie ilości staży 

 i praktyk dla studentów jest metodą zwiększającą dopasowania absolwentów kierunków technicznych do 

potrzeb pracodawców. 

Wykres 6. Udział firm oferujących studentom staże i praktyki  

 

¼ ankietowanych przedsiębiorstw nie oferuje praktyk i staży dla studentów. Najczęściej podawanymi 

powodami, są te związane z czynnikami obiektywnymi i sytuacyjnymi, a co za tym idzie - trudnymi do zmiany. 

Do głównych powodów zaliczyd można  brak środków na opłacenie pracy stażystów oraz niekorzystne warunki 

lokalowe, uniemożliwiające przyjęcie kolejnych osób.  Pojawiają się jednak także powody związane  

z przekonaniami właścicieli i pracowników firm, którzy wyrażają pogląd, iż niewiele jest takich zadao, jakie 

mogliby powierzyd studentom, ze względu na specyfikę danej branży.  Przedsiębiorstwa tłumaczą 

nieprzyjmowanie praktykantów także brakiem czasu oraz brakiem zapotrzebowania na dodatkowych 

pracowników.  

Analizując dane ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa można również zauważyd, iż spora częśd firm 

wyraża przekonanie, że nie widzi korzyści w przyjmowaniu studentów na staż i praktyki.  Przedstawiają 

studentów - praktykantów jako mało doświadczone i mało kompetentne osoby, którymi trzeba się "zająd", a nie 

można im powierzyd żadnych obowiązków. Można również przypuszczad, iż wśród przedsiębiorstw brak jest 

wiary w możliwości, wiedzę i umiejętności studentów. Pokutuje wśród nich przekonanie, że praktyki odbywa się 

wyłącznie z konieczności uzyskania wpisu w indeksie. Jedynie 17% firm wskazało, iż ceni sobie wiedzę 

studentów, ich świeże spojrzenie, inicjatywę i zaangażowanie.  

75%

25%

Staże i praktyki  dla studentów 

Oferują praktyki i 
staże

Nie oferują praktyk 
i staży



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarkiWKP” 

17|S t r o n a  

Wykres 7. Odpłatnośd staży i praktyk oferowanych przez przedsiębiorstwa 

 

Zaledwie 5% przedsiębiorstw oferujących praktyki i staże zdecydowało się na wypłacanie praktykantom  

i stażystom wynagrodzenia.  Najczęściej podawanym powodem, dla którego firmy oferują głównie praktyki 

nieodpłatne jest  brak odpowiednich zasobów finansowych na ten cel.  Co więcej - częśd firm uważa, iż samo 

oferowanie praktyki bądź stażu jest już wystarczającą "zapłatą" dla studenta w postaci możliwości zdobycia 

przez niego doświadczenia, a przez to - zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy. Pojawiły się także 

opinie, że studenci nie posiadają jeszcze wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby zostad zaangażowanym do 

wykonywania "zadao komercyjnych", za które należałaby się wypłata.  

Jak widad na wykresie 7 aż 62% firm oferuje praktyki wyłącznie nieodpłatne i aż 33% przyjmuje studentów na 

praktyki, które są wynagradzane jedynie czasem, okazjonalnie. Takie działania ze strony firm mogą powodowad, 

że niewielka częśd studentów jest zainteresowana odbywaniem praktyk i co za tym idzie- niewielu studentów 

ma szansę już na studiach zdobywad doświadczenie zawodowe i przekuwad wiedzę teoretyczną w praktykę. 

Wielu spośród studentów, z uwagi na swoją sytuację materialną jest zmuszona podejmowad pracę zarobkową, 

która niestety nie jest związana z ich kierunkiem studiów. Gdyby firmy częściej oferowały praktyki odpłatne, 

miałyby szansę "wychowad sobie" przyszłych pracowników, a absolwenci wchodziliby na rynek pracy posiadając 

już pierwsze zawodowe doświadczenie, związane z ich profesją. 

Zaprezentowane powyżej dane wskazują na szeroki zakres niewykorzystanych możliwości współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami a studentami – zarówno w kwestii pisania prac dyplomowych, jak i w obszarze praktyk 

 i staży zawodowych. Można przypuszczad, iż przedsiębiorstwa byłyby skłonne podjąd taką współpracę na 

szerszą niż obecnie skalę, ale wydaje się, że brakuje im świadomości wynikających z tego korzyści oraz wiedzy  

w jaki sposób pozyskad do współpracy młodzież akademicką, która spełni ich oczekiwania.  
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WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI 

Wyniki przeprowadzonych ankiet wskazały, iż tylko 39% spośród przebadanych przedsiębiorstw  

w województwie kujawsko pomorskim podjęło współpracę z pracownikami naukowo-badawczymi uczelni. 

Wykres 8. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a pracownikami naukowo-badawczymi 

 

Wyniki uzyskane w ankietach wyraźnie pokazałyzależnośd pomiędzy faktyczną współpracą przedsiębiorstwa  

z pracownikami naukowo-badawczymi a poziomem zapotrzebowania na taką współpracę. Firmy, które 

współpracują z kadrą uczelni deklarują również taką potrzebę. Firmy, które nie podjęły takiej współpracy – nie 

są takimi działaniami zainteresowane. 

Firmy najczęściej współpracują z pracownikami naukowo-badawczymi najczęściej w zakresie: 

 Prowadzenia zleconych przez firmę prac naukowo badawczych (54% przypadków współpracy) 

 Korzystania z ekspertyz, konsultacji i analiz (36% przypadków współpracy) 

 Pomocy w rekrutacji kandydatów na praktyki i do pracy (18% przypadków współpracy) 

 Pisania prac dyplomowych przez studentów i doktorantów (18% przypadków współpracy) 

Przedsiębiorstwa, które podjęły współpracę z pracownikami naukowo badawczymi oceniają tę współpracę 

dobrze lub bardzo dobrze w ¾ przypadków. Tylko ¼ ankietowanych, którzy prowadziły wspólne działania  

z pracownikami naukowo-badawczymi ocenia tę współpracę źle. 

Pozytywnymi czynnikami, jakie mają wpływ na współpracę między przedsiębiorstwami a środowiskiem 

uczelnianym jest przede wszystkim duża wiedza pracowników naukowych. Firmy podkreślają, iż współpraca  

z pracownikami uczelni oraz korzystanie z aktualnych wyników badao prowadzonych na uczelni przyczynia się 

do rozwoju ich oferty handlowej, pomaga podążad za rozwojem nowych technologii oraz odpowiadad- poprzez 

oferowanie odpowiednich produktów czy usług - na potrzeby rynku i klientów zewnętrznych. Większośd 

ankietowanych przedsiębiorstw docenia tą współpracę i liczy na jej dalszy rozwój.  
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Ilośd firm współpracujących z pracownikami 
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Na polu współpracy między środowiskiem uczelnianym i biznesowym można dostrzec także ciemniejsze punkty 

i pola do poprawy. Firmy wskazują, iż kooperacja z uczelniami nie należy do łatwych, z jakiegoś powodu w wielu 

przypadkach nie udało się nawiązad długofalowej współpracy. Jako powody podawana jest nieznajomośd 

realiów dzisiejszego rynku biznesowego oraz niechęd pracowników do podejmowania współpracy. 

Oczekiwania firm w stosunku do pracowników naukowo-badawczych to przede wszystkim współpraca 

polegająca na przekazywaniu ich wiedzy, która mogłaby zostad wykorzystana do wytyczania nowych kierunków 

rozwiązao technicznych w firmach, np. przy tworzeniu prototypów wyrobów. Poza tym, podkreślana jest 

wartośd współpracy w zakresie prowadzenia badao rozwojowych, naukowych, a także pomoc przy tworzeniu 

nowych technologii opartych na najbardziej nowoczesnej wiedzy, do której dostęp mają właśnie głównie 

środowiska uczelniane.  Częśd firm wyraża także gotowośd współpracy nie tylko z pracownikami naukowymi, 

ale również ze studentami w zakresie zamawiania tematów prac dyplomowych - tego rodzaju kontakty mogłyby 

się przerodzid w długofalową współpracę. W kontekście przyszłości przedsiębiorstwa podkreślają także wagę 

badao dotyczących przewidywao trendów na rynku pracy, jakich mogliby podjąd się pracownicy uczelni.  

Warto zwrócid uwagę na fakt, iż w ocenie badanych przedsiębiorstw zaplecze naukowo-badawcze uczelni, czyli 

laboratoria i specjalistyczna aparatura, pozostają raczej lub zupełnie niewykorzystane. 

Wykres 9. Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa zaplecza naukowo-badawczego uczelni 

 

Jako przyczyny takiego stanu rzeczy przedsiębiorstwa wskazują z jednej strony trudności w komunikacji  

z naukowcami, a z drugiej na brak wiedzy na temat obszarów możliwej współpracy. Przedsiębiorstwa nie mają 

informacji na temat zasobów technologicznych uczelni, dostępnych sposobów jego wykorzystania oraz 

potencjalnych korzyści.  
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Tabela 14. Przyczyny niskiego poziomu wykorzystania zaplecza naukowo-badawczego uczelni 

Przyczyna trudności zdaniem firm %  firm 

Trudności w komunikacji z naukowcami 57% 

Brak znajomości obszarów, w których firma może podjąd współpracę z uczelnią 54% 
Brak informacji na temat możliwości podjęcia współpracy 29% 

Brak wystarczających korzyści dla przedsiębiorstw wynikających ze współpracy 25% 

Biurokracja na uczelniach 25% 

Brak znajomości realiów biznesowych wśród naukowców 25% 
Zbyt wysokie koszty usług dla przedsiębiorstw 21% 

Problem z realizacją zleceo na czas 14% 

Brak znajomości oferty uczelni 10% 
Trudności techniczne w realizacji zleceo 7% 

W przypadku współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a pracownikami naukowo-badawczymi również widad 

niewykorzystany potencjał. Przedsiębiorstwa tylko w niewielkim stopniu wykorzystują wiedzę pracowników 

naukowo-badawczych i możliwości zaplecza uczelni, chod wydaje się że są świadome, że współpraca taka 

mogłaby zaowocowad wzrostem ich konkurencyjności na rynku.  

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA UCZELNI 

W tej części ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące współpracy z instytucjami z otoczenia uczelni, 

takimi jak biuro karier, akademicki inkubator przedsiębiorczości i stowarzyszenia profesjonalistów w regionie 

kujawsko-pomorskim.  

Niespełna 1/3 przebadanych przedsiębiorstw kontaktowała się z tego typu instytucjami w ciągu minionych 2 lat. 

Kontakty te nawiązywane były głównie z Biurem Karier przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, a ich celem 

było wsparcie firm w procesie rekrutacji. Opinie dotyczące oceny tej współpracy są podzielone.  44% firm, które 

podjęły współpracę z instytucjami z otoczenia uczelni ocenia ją raczej negatywnie. Pozostała grupa 

respondentów (56%) oceniła tę współpracę dobrze lub bardzo dobrze.  

Firmy, które dobrze oceniły współpracę z Biurem Karier podkreślają przede wszystkim wartośd wiedzy 

merytorycznej, jaką posiadają jego pracownicy. Doceniona została także sprawnośd i szybkośd podczas realizacji 

zleceo. Firmy niezadowolone ze współpracy wskazywały na brak wytrwałości w realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięd, a także trudności w uzyskaniu informacji.  Częśd firm nie uzyskiwała także potrzebnych zgłoszeo 

od studentów chcących podjąd pracę, co prawdopodobnie spowodowane było specyfiką branży, w jakich 

działały te firmy.  

Od instytucji z otoczenia uczelni przedsiębiorstwa oczekują głównie działao, które usprawnią przepływ wiedzy 

pomiędzy uczelnią a biznesem. Dodatkowo firmy otwarte są na współpracę w zakresie dokonywanie analiz, 

ekspertyz i konsultacji. 39% badanych firm oczekuje pomocy w procesie pozyskiwania i selekcji kandydatów do 

pracy, na staże i praktyki. Zdaniem ankietowanych istotne jest również współprowadzenie działao 

kształtujących przedsiębiorczośd w środowisku akademickim. 
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Tabela 15. Oczekiwania przedsiębiorstw wobec instytucji z otoczenia uczelni 

 Rodzaj współpracy % firm 

Prowadzenie działao sprzyjających przepływowi wiedzy z uczelni do sektora biznesowego 57% 

Dokonywanie analiz, ekspertyz, konsultacji 43% 

Pomoc w rekrutacji pracowników, stażystów, praktykantów 39% 

Prowadzenie działao kształtujących zachowania przedsiębiorcze wśród studentów i 
absolwentów 

36% 

Prowadzenie działao kształtujących zachowania przedsiębiorcze wśród pracowników 
naukowo-badawczych 

18% 

Na pytanie o zapotrzebowanie na współpracę z instytucjami z otoczenia uczelni, przedsiębiorstwa aż w ¾ 

przypadków wyraziły brak zainteresowania. Tylko ¼ ankietowanych wyraziła takie zapotrzebowanie – w tej 

grupie znalazły się zarówno przedsiębiorstwa, które w ostatnich dwóch latach nawiązały współpracę, jak 

również te, które takiej współpracy nie podjęły. 

Zdaniem badanych największymi barierami, które utrudniają podjęcie współpracy są: 

 Brak informacji na temat możliwości podjęcia współpracy (zdaniem 68% firm) 

 Brak wystarczających korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z takiej współpracy (zdaniem 54% 

firm) 

Pewnymi utrudnienia są również: 

 Zbyt wysokie koszty realizacji zleceo (zdaniem 21% firm) 

 Problem  z realizacją zleceo na czas (zdaniem 21% firm) 

 Biurokracja w trudności w załatwianiu spraw (zdaniem 21% firm) 

Podobnie jak w przypadku współpracy ze studentami, doktorantami i pracownikami naukowo-badawczymi, 

również w zakresie współpracy z instytucjami z otoczenia uczelni zaobserwowad można niewykorzystane 

możliwości działania. Przedsiębiorstwa współpracują z tymi instytucjami sporadycznie i raczej niechętnie. Na 

podstawie opinii ankietowanych przedsiębiorstw można przypuszczad, że wynika to głównie z braku informacji 

na temat możliwości takiej współpracy – instytucje zbyt słabo docierają do firm ze swoją ofertą. 

PORÓWNANIE UCZELNI WYŻSZYCH W REGIONIE 

Przedsiębiorstwa określiły swój poziom znajomości oferty kształcenia i oferty naukowo-badawczej określonych 

uczelni. W porównaniu wzięły udział 4 wiodące uczelnie w regionie: 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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Wykres 10. Ocena znajomości oferty naukowo-badawczej poszczególnych uczelni wśród przedsiębiorstw  

Wykres 11. Ocena poziomu dopasowania oferty kształcenia uczelni wyższych do potrzeb gospodarki  
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W opinii badanych przedsiębiorstw najlepiej dopasowaną do potrzeb gospodarki ofertę kształcenia w regionie 

posiada Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, aczkolwiek i tak zdecydowana większośd 

respondentów nie potrafiła odpowiedzied na to pytanie. Najsłabiej wypadł Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – 

przedsiębiorstwa albo nie potrafiły ocenid oferty kształcenia albo oceniły ją bardzo nisko. Bardzo niskie oceny 

dopasowania oferty uczelni do oczekiwao rynku pracy mogą byd związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze 

przepływ informacji jest niedoskonały i przedsiębiorstwa nie mają pełnej wiedzy na temat oferty kształcenia 

uczelni w regionie. Po drugie – istnieje prawdopodobieostwo, że oferowane kierunki i programy studiów 

rzeczywiście są nieadekwatne do sytuacji gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim. 

Badane przedsiębiorstwa miały również możliwośd ocenid swoją znajomośd oferty naukowo-badawczej 

poszczególnych uczelni (wykres 13).  Również w tym przypadku okazło się, że przedsiębiorstwom w większości 

brakuje informacji na temat. Badane firmy najlepiej znają ofertę naukowo-badawczą Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, co może świadczyd o tym, że jest to uczelnia, która najsprawniej 

z porównywanych czterech komunikuje się z otoczeniem biznesowym. 

WYNIKI BADANIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  

W badaniu wzięło udział 182 studentów Wydziału Matematyki, Techniki i Fizyki z kierunków Informatyka  

i Mechatronika. Ankiety zostały również uzupełnione przez 17 doktorantów z tego samego wydziału. 

Ankietowani w tej grupie odpowiadali na pytania dotyczące ich poziomu przedsiębiorczości oraz aktywności  

w dodatkowych obszarach – zaangażowania w działalnośd kół naukowych, samokształcenia się na dodatkowych 

kursach i szkoleniach, uczestnictwa w wydarzeniach naukowych oraz w nieobowiązkowych stażach i praktykach 

zawodowych. Badanie poziomu przedsiębiorczości polegało na samoocenie częstotliwości występowania 

zachowao wchodzących w skład kompetencji przedsiębiorczośd (tabela 2).  

POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Poziom przedsiębiorczości w całej badanej grupie wynosi 3,07. Oznacza to, że zachowania świadczące o tej 

kompetencji ujawniają się u badanych w określnych okolicznościach, ale wymagają dalszego rozwoju.  

Tabela 16. Poziom przedsiębiorczości wśród  studentów i doktorantów z uwzględnieniem poszczególnych kompetencji  

Kompetencja Studenci Doktoranci Łącznie 

Planowanie i organizacja pracy 2,90 2,72 2,88 

Współpraca w zespole 3,37 3,38 3,37 

Podejmowanie decyzji 3,33 3,37 3,33 

Analiza i rozwiązywanie problemów 2,88 2,59 2,85 

Wdrażanie innowacji 2,94 2,87 2,93 

Przedsiębiorczośd (ogółem) 3,08 2,99 3,07 

Poziom przedsiębiorczości w ocenie samych badanych jest odrobinę wyższy u studentów. Oceniają oni siebie 

wyżej w aspekcie planowania i organizacji pracy, analizy i rozwiązywania problemów oraz wdrażania innowacji, 
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natomiast niżej w aspekcie współpracy w zespole i podejmowania decyzji. Biorąc pod uwagę łączne wyniki 

studentów i doktorantów widad, że najwyżej oceniają oni swoje kompetencje w zakresie współpracy w zespole, 

natomiast najsłabiej postrzegają swoje umiejętności w obszarze planowania i organizacji pracy. Można 

przypuszczad, że z biegiem lat młodzież akademicka nabiera z jednej strony dodatkowych umiejętności, ale byd 

może też jest bardziej świadoma swoich mocnych i słabych stron – dlatego obserwujemy nieznaczne odchylenia 

w górę i w dół.  

Kolejny wykres prezentuje graficznie porównanie deklarowanych poziomów kompetencji w grupie studentów  

i doktorantów. 

Wykres 12. Porównanie poziomu przedsiębiorczości pomiędzy studentami a doktorantami z uwzględnieniem poszczególnych 

kompetencji 
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Wykres 13. Porównanie poziomów kompetencji pomiędzy studentami Informatyki i Mechatroniki  z uwzględnieniem poszczególnych 

kompetencji 

 

Porównanie pomiędzy studentami Informatyki i Mechatroniki również pokazuje nam pewne różnice – studenci 

Mechatroniki oceniają swój poziom kompetencji nieznacznie wyżej niż studenci Informatyki. Szczególnie dużą 

różnicę widad w obszarach podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Planowanie i organizowanie 

pracy w obu grupach jest na tym samym poziomie. 

Wykres 16 pokazuje samoocenę kompetencji studentów w zależności od etapu studiów. Generalnie wyżej 

swoje kompetencje oceniają studenci III- IV roku, w tym zaś najwyżej oceniana jest przez nich współpraca  

w zespole, w drugiej kolejności podejmowanie decyzji. Najniżej, zarówno przez studentów I-II roku, jaki i III- IV 

roku została oceniona kompetencja planowania i organizacji pracy. Warto zauważyd, że tendencja ta utrzymuje 

się niezależnie od kierunku studiów. 
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Wykres 14. Porównanie poziomów kompetencji studentów Informatyki  i Mechatroniki  pomiędzy latami studiów z uwzględnieniem 

poszczególnych kompetencji 

 

Zebrane dane umożliwiły określenie, które z zachowao świadczących o przedsiębiorczości występują 

najczęściej, a które najrzadziej w badanej grupie studentów obu kierunków. 

Tabela 17. Zachowania studentów o najwyższym i najniższym poziomie występowania z uwzględnieniem kierunku studiów  

 Mocne strony Obszary do rozwoju 

Studenci 

kierunku 

Informatyka 

 Przyjmuje na siebie 

odpowiedzialnośd za 

podejmowane decyzje 

 Ustala priorytety 

 Dzieli się informacjami, 

wiedzą, doświadczeniem

   

 Tworzy i realizuje harmonogramy  

i plany działania 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego  

i dalszego 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 

Studenci 

kierunku 

Mechatronika 

 Dzieli się informacjami, 

wiedzą, doświadczeniem 

 Przyjmuje na siebie 

odpowiedzialnośd za 

podejmowane decyzje 

 Doskonali metody swojego 

działania 

 Tworzy i realizuje harmonogramy  

i plany działania 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego  

i dalszego 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 
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Do mocnych stron studentów można zaliczyd chęd do przyjmowania na siebie odpowiedzialności za 

podejmowanie decyzje oraz gotowośd do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Natomiast obszarem 

wymagającym bardzo intensywnego rozwoju jest umiejętnośd tworzenia i realizowania harmonogramów  

i planów działania (wchodząca w skład kompetencji Planowanie i organizacja pracy). Studenci kierunków 

technicznych jakkolwiek próbują ustalad priorytety, to planowanie jest zdecydowanie ich słabą stroną. 

Dodatkowo ukształtowania wymagają umiejętnośd poszukiwania w otoczeniu informacji zwrotnej (co jest 

mocno związane z gotowością do uczenia się i doskonalenia metod swojego działania) oraz otwartośd na 

pomysły innych i kreatywnośd.  

Wykres 15. Porównanie poziomów kompetencji doktorantów pomiędzy latami studiów z uwzględnieniem poszczególnych kompetencji 

 

Powyższy wykres pokazuje samoocenę kompetencji wśród studentów studiów doktoranckich w zależności od 

poziomu tych studiów. Wszystkie kompetencje - poza planowaniem i organizacją pracy - wyżej oceniane są 

przez studentów wyższych lat. Szczególnie wysoko oceniają oni swoje kompetencje w zakresie współpracy 

 w zespole oraz podejmowania decyzji. Jedyną kompetencją, która oceniana jest wyżej przez młodszych  

studentów jest planowanie i organizacja pracy. Byd może jest związane z rosnącą ilością obowiązków 

zawodowych i prywatnych oraz większą świadomością wynikających z tego trudności. 

Analiza najczęściej i najrzadziej występujących zachowao jest wysoce zbieżna z wynikami studentów na 

wcześniejszym etapie edukacji. Najmocniejszą stroną badanej grupy doktorantów jest aktywne rozwiązywanie 

problemów, gotowośd do przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje oraz chęd dzielenia się wiedzą 

 i doświadczeniem. W przypadku obszarów do rozwoju pokrywają się one całkowicie z obszarami do rozwoju 

młodszych kolegów i koleżanek. W kontekście przedsiębiorczości doktoranci potrzebują kształtowania 

umiejętności planowania, otwartości na pomysły innych i kreatywności, oraz gotowości do ciągłego 
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doskonalenia się poprzez aktywne poszukiwanie informacji zwrotnych w otoczeniu na temat efektów swojego 

działania. 

Tabela 18. Zachowania doktorantów  o najwyższym i najniższym poziomie występowania 

 Mocne strony Obszary do rozwoju 

Doktoranci 
 Aktywnie rozwiązuje 

pojawiające się problemy 

 Przyjmuje na siebie 

odpowiedzialnośd za 

podejmowane decyzje 

 Dzieli się informacjami, wiedzą, 

doświadczeniem 

 Tworzy i realizuje 

harmonogramy i plany działania 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego  

i dalszego 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 

Warto zwrócid uwagę na fakt, iż w opinii badanych studentów i doktorantów głównym czynnikiem 

kształtującym ich wiedzę i umiejętności jest samodzielna praca nad sobą.  

Tabela 19. Czynniki kształtujące kompetencje studentów i doktorantów  

Umiejętnośd/wiedza Czynnik najsilniej kształtujący daną umiejętnośd 

 Studenci Doktoranci 

Wiedza merytoryczna niezbędna 

do wykonywania zawodu 

Samodzielna praca nad sobą 

Uczelnia 

Samodzielna praca nad sobą 

Praca  

Planowanie i organizowanie pracy Samodzielna praca nad sobą 

Rodzina i bliscy 

Samodzielna praca nad sobą 

Praca 

Współpraca w zespole Uczelnia 

Rodzina i bliscy 

Samodzielna praca nad sobą 

Praca 

Podejmowanie decyzji Samodzielna praca nad sobą 

Rodzina i bliscy 

Samodzielna praca nad sobą 

Rodzina i bliscy 

Analiza i rozwiązywanie 

problemów 

Samodzielna praca nad sobą 

Rodzina i bliscy 

Rodzina i bliscy 

Samodzielna praca nad sobą 

Wykorzystywanie teorii w 

praktyce 

Samodzielna praca nad sobą 

Uczelnia 

Samodzielna praca nad sobą 

Uczelnia i Praca 

AKTYWNOŚD DODATKOWA  

Studenci i doktoranci określili swoją dodatkową aktywnośd w czterech obszarach: 

 Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych, targach, konferencjach 

 Działalnośd w kołach naukowych, fundacjach, stowarzyszeniach 

 Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach 

 Udział w nieobowiązkowych praktykach i stażach zawodowych 
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WYDARZENIA NAUKOWE 

Wykres 16. Udział studentów i doktorantów w wydarzeniach naukowych 

 

28% studentów zadeklarowało, iż w przeciągu ostatniego roku wzięli udział w co najmniej jednym wydarzeniu 

naukowym.  Przeważająca większośd studentów uczestniczyła w Targach Pracy. Powodem była chęd zapoznania 

się z miejscowym rynkiem pracy, poznanie oczekiwao pracodawców, oferty firm, a także chęd znalezienia pracy. 

Na drugim miejscu studenci wskazywali uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kongresach i targach 

branżowych, np. motoryzacyjnych, chemicznych, mechanicznych, informatycznych. Powodem uczestnictwa  

w tych wydarzeniach naukowych były głównie zainteresowania, ale także chęd zdobycia nowej wiedzy, 

umiejętności, bycia "na bieżąco". Trzy osoby spośród badanych studentów brały udział w wyżej wskazanych 

wydarzeniach, ponieważ sami byli ich organizatorami lub też prezentowali na nich swoje wyniki badao lub 

referaty. Także trzy osoby jako przyczynę uczestnictwa w danym wydarzeniu podały niejako przymusowe, 

zorganizowane wyjście ze szkoły bądź uczelni.  

Wśród doktorantów aż 53% badanych uczestniczyło w wydarzeniach typu konferencje i targi. Wszystkie 

wydarzenia, w których brali udział związane są z ich branżą zawodową i dotyczyły m.in. mechaniki, informatyki, 

oprogramowania. Powodami, dla których doktoranci brali w nich udział było przede wszystkim zdobycie 

doświadczenia, wiedzy, chęd poznania nowych technologii. Wskazywali także na korzyści związane z tego typu 

wydarzeniami związane z nawiązaniem nowych kontaktów branżowych, które byd może zaowocują  

w przyszłości współpracą naukową. Niewielka częśd doktorantów brała w wyżej wymienionych wydarzeniach 

udział czynny - poprzez prezentacje i wygłoszenie wykładów.  

KOŁA NAUKOWE I STOWARZYSZENIA 

Spośród studentów 23% angażuje się w działalnośd organizacji studenckich i stowarzyszeo.  Przeważająca ich 

większośd przynależy do kół naukowych, jakie działają na uczelni. Są to koła związane z takimi branżami, jak: 

motoryzacja, technologie informatyczne, elektronika, elektrotechnika, mechatronika.  Powodem uczestnictwa 

w tego typu organizacjach jest przede wszystkim chęd zdobywania nowej wiedzy i doświadczeo. Studenci 

podkreślali, że dzięki uczestnictwu w tego typu organizacjach mają szansę byd na bieżąco w swojej branży, brad 

udział w wyszukiwaniu nowych rozwiązao, informacji w danym temacie - najczęściej związanym z ich 

kierunkiem studiów. Często także działalnośd w kołach naukowych wiąże się z aktywnością kreatywną, np. 

pracą nad udoskonaleniem jakiegoś modelu albo stworzeniem prototypu urządzenia. Kilkoro studentów swoją 

działalnośd w kołach naukowych realizuje poprzez organizację imprez i konferencji branżowych, a także czasem- 
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imprez integracyjnych dla studentów - głównie obcokrajowców. Spora częśd studentów realizuje się w kołach 

naukowych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - pisząc artykuły branżowe, prowadząc 

szkolenia, warsztaty oraz wykłady dla młodszych kolegów i koleżanek.  

Wykres 17. Zaangażowanie studentów i doktorantów w działalnośd w kołach naukowych i stowarzyszeniach 

 

Pojawiają się także osoby, które oprócz działalności w kołach naukowych, poza uczelnią realizują swoje osobiste 

pasje i zainteresowania, np. w harcerstwie, specjalistycznych kółkach zainteresowao (np. fotograficznym, 

muzycznym, sportowym), stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i rodzin z problemami, w parafii.  

Tylko jeden na 17 ankietowanych doktorantów zaangażował się w działalnośd koła naukowego, a jego 

zadaniem była organizacja jednej z imprez integracyjno-naukowych.  

KURSY, WARSZTATY I SZKOLENIA 

Wykres 18. Udział studentów i doktorantów w kursach, szkoleniach i warsztatach  

 

Niemal 1/3 ankietowanych studentów wzięła w minionym roku udział w kursie, szkoleniu lub warsztatach. 

Przeważająca większośd tych kursów związana była z przewidywanymi potrzebami, jakie mogą się pojawid  

w przyszłości. Studenci bowiem wybierali kursy, szkolenia, które mogą podnieśd ich konkurencyjnośd na rynku 

pracy i zwiększyd ich szanse na znalezienie zatrudnienia, chociaż niekoniecznie w zawodzie wynikającym  

z kierunku studiów. Były to takie szkolenia jak: konsultant sprzedaży, manager projektów EFS, kurs na wózki 

widłowe, kurs wychowawcy kolonijnego, szkolenia dotyczące pracy w zespole, kurs prawa jazdy kat. C, kurs 
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obsługi kasy fiskalnej. Mniejsza liczba osób wybierała szkolenia stricte związane z ich kierunkiem studiów - 

informatyczne, dotyczące bezpieczeostwa sieci i programowania. Tylko kilkoro studentów wzięło udział  

w kursach związanych z ich zainteresowaniami- m.in. ornitologią, psychologią. Wybór szkoleo i kursów 

sugeruje, że dla studentów kierunków technicznych istotniejsze jest rozwijanie tych umiejętności, które  

w krótkiej perspektywie czasowej umożliwią im podjęcie pracy zarobkowej (nawet jeśli tylko dorywczej), niż 

inwestowanie w rozwój zawodowy. Może to byd związane z trudną sytuacją ekonomiczną tej grupy studentów, 

brakiem dostępności do kursów zawodowych lub zbyt wysokimi kosztami takich kursów i szkoleo. 

Doktoranci (59% w badanej grupie) brali udział w szkoleniach branżowych dotyczących m.in. projektowania 

oprogramowania i programowania, edukacji młodzieży, zastosowania multimediów w nauczaniu. Wykazali 

także zainteresowanie szkoleniami miękkimi - z umiejętności managerskich i planowania własnego rozwoju 

zawodowego. Ich uczestnictwo w tych szkoleniach zostało spowodowane chęcią poszerzenia ich wiedzy  

i umiejętności, zdobycia nowych kompetencji, a także realizacją swoich pasji. Częśd uczestniczyła w szkoleniach 

z powodu "oddelegowania" i wymogów pracodawcy.  

PRAKTYKI I STAŻE 

Wykres 19. Udział studentów i doktorantów w nieobowiązkowych praktykach i stażach  

 

Zaledwie 12% spośród przebadanych studentów wzięło udział w nieobowiązkowych praktykach lub stażach. 

Zdecydowana większośd praktyk i staży (3/4 przypadków), w których uczestniczyli studenci trwała nie dłużej niż   

kilka tygodni, chod zdarzały się przypadki, praktyk (lub pracy) dłuższych niż 1 rok. Z informacji udzielonych przez 

studentów wynika, że zdecydowanie najczęściej (3/4 sytuacji) do podjęcia współpracy między studentem  

a przedsiębiorstwem dochodziło z inicjatywy studenta. 

W grupie ankietowanych doktorantów udział w nieobowiązkowych praktykach i stażach zadeklarowało 29% 

osób. Długośd realizowanych przez nich praktyk i staży wahała się pomiędzy 6 tygodni a 15 miesięcy. Podobnie 

jak w przypadku studentów, zdecydowana większośd praktyk i staży została podjęta dzięki inicjatywie samych 

doktorantów. 
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DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE POPYT NA ABSOLWENTÓW 

W opinii przebadanych studentów i doktorantów ciężar odpowiedzialności za właściwie przygotowanie 

młodych ludzi do wejścia na rynek pracy spoczywa na uczelni. Problemem jest według nich głównie 

niedopasowanie programu nauczania oraz niewłaściwe proporcje pomiędzy nauczaniem teorii i praktyki.  

Trafnym rozwiązaniem zdaniem respondentów byłoby również zwiększenie ilośd oferowanych przez 

przedsiębiorstwa miejsc dla praktykantów i stażystów. 

Tabela 20. Działania zwiększające popyt na studentów i absolwentów kierunków technicznych na rynku pracy 

Sugerowane działania Studenci Doktoranci 

Uczelnie powinny dopasowad program studiów do wymagao rynku pracy 35% 53% 

Uczelnie powinny organizowad więcej kursów i szkoleo dla studentów 34% 24% 

Pracodawcy powinni obniżyd wymagania wobec absolwentów 5% 0% 

Pracodawcy powinni oferowad więcej możliwości praktyk i staży 15% 12% 

Studenci powinni szkolid się samodzielnie na warsztatach i kursach 3% 6% 

Studenci powinni częściej zgłaszad się na praktyki i staże 2% 0% 

Ankietowani wskazali również inne metody dostosowawcze. Ich zdaniem, dodatkowo można podjąd 

następujące działania: 

 Zaangażowad organizacje studenckie w działania mające na celu dopasowanie profili absolwentów do 

potrzeb rynku pracy. 

 Zmienid program poszczególnych przedmiotów w taki sposób, żeby tworzyły spójną całośd. 

 Wprowadzid więcej przedmiotów bazujących na praktyce, a nie tylko teorii. 

 Dopasowad kompetencje wykładowców (głównie te dydaktyczne) do potrzeb nowoczesnej nauki. 

Zarówno studenci jak i doktoranci nie dostrzegają konieczności samodzielnego doszkalania oraz zwiększenia 

swojego zaangażowania w poszukiwanie możliwości zrealizowania dodatkowych praktyk lub staży. 

 

WYNIKI BADANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH 

W badaniu poziomu przedsiębiorczości wśród pracowników naukowo-badawczych wzięło udział 29 osób. 

Zdecydowana większośd respondentów to pracownicy ze stażem zawodowym oscylującym pomiędzy 10 a 15 

lat i pełniący swoje obowiązki na stanowisku adiunkta. Ankiety skierowane do tej grupy badanych zawierały 

pytania dotyczące: 

 Samooceny poziomu przedsiębiorczości 

 Doświadczenia i motywacji w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami województw kujawsko-

pomorskiego 

 Propozycji działao zwiększających obszar współpracy pomiędzy nauką a biznesem 
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POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W samoocenie pracowników naukowo-badawczych ich poziom przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie 

2,99.  Oznacza to, że pracownicy posiadają potencjał przedsiębiorczy, jednakże poziom ich umiejętności jest 

wymaga dalszego rozwoju. Respondenci najlepiej radzą sobie z podejmowaniem decyzji. Obszarem 

wymagającym najsilniejszego rozwoju jest planowanie i organizacja pracy. 

Tabela 21. Poziom kompetencji wśród pracowników naukowo-badawczych 

Kompetencja Poziom w skali 0-5 

Planowanie i organizacja pracy 2,77 

Współpraca w zespole 3,08 

Podejmowanie decyzji 3,33 

Analiza i rozwiązywanie problemów 2,88 

Wdrażanie innowacji 2,89 

Przedsiębiorczośd 2,99 

Warto zwrócid uwagę na fakt, iż poziom przedsiębiorczości wśród wszystkich przebadanych grup –  

u studentów, doktorantów i pracowników naukowo-badawczych jest bardzo zbliżony i oscyluje wokół poziomu 

3. Może to oznaczad, że środowisko akademickie reprezentowane przez te grupy posiada potencjał związany  

 z przedsiębiorczością, jednak w pełni go nie wykorzystuje oraz że potencjał ten wymaga dalszego kształtowania 

i rozwoju. 

Na wykresie 20 można zaobserwowad ciekawe zależności pomiędzy stażem pracy a poszczególnymi 

umiejętnościami. Im dłuższy staż pracy pracowników naukowo-badawczych, tym wyższy deklarowany przez 

nich poziom przedsiębiorczości. Trend ten utrzymuje się również dla umiejętności planowania i organizowania 

pracy, współpracy w zespole i podejmowania decyzji. W przypadku analizowania i rozwiązywania problemów 

widad spadek tych umiejętności w grupie pracowników ze średnim stażem pracy (10 – 15 lat). Szczególne 

problemy pojawiają się tu w kwestii innowacyjnego podejścia do problemów i umiejętności dostrzegania  

i rozwijania pomysłów innych osób. Pewne trudności ta grupa ma również z koncentrowaniem się na 

rozwiązaniu problemu, a nie tylko na diagnozie jego przyczyn. 

W przypadku umiejętności wdrażania innowacji zmiany w ogólnym trendzie można zaobserwowad dla grupy 

pracowników naukowo-badawczych z najdłuższym stażem zawodowym (więcej niż 15 lat). Poziom tej 

umiejętności jest u nich co prawda wyższy niż w grupie najmłodszych pracowników (do 10 lat stażu pracy), ale 

jest on niższy od poziomu zadeklarowanego przez pracowników ze średnim stażem. Największy wpływ na taki 

rezultat mają bardzo niskie w tej grupie umiejętności związane z przekonywaniem innych do swoich pomysłów 

oraz niskie zaangażowanie w poszukiwanie informacji zwrotnej od otoczenia na temat efektów swojej pracy, co 

jest niezbędne dla procesu doskonalenia się.  
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Wykres 20. Porównanie poziomów kompetencji pracowników naukowo-badawczych z uwzględnieniem długości stażu pracy  

 

W tabeli poniżej zebrane zostały mocne strony badanych pracowników naukowo-badawczych oraz obszary 

wymagające dalszego rozwoju. Największym atutem tej grupy jest jej gotowośd do przyjmowania 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Jest to grupa, która potrafi dzielid zadania na ważne i mniej ważne 

oraz dąży do doskonalenia się. Najmłodsza grupa pracowników naukowo-badawczych jest otwarta, szuka 

pomysłów nie tylko w swojej głowie, ale również w otoczeniu, skupia swoją uwagę na rozwiązywaniu 

problemów. Pracownicy ze średnim stażem (10-15 lat) podejmują decyzję w oparciu o wybrane kryteria  

i skupiają się na doskonaleniu się. W grupie pracującej powyżej 15 lat do najmocniejszych stron można zaliczyd 

odpowiedzialnośd, opanowanie i rozwagę przy podejmowaniu decyzji.  

Obszarami, które wymagają rozwoju są: umiejętnośd tworzenia i realizowania planów, otwartośd na pomysły 

innych osób oraz aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej od otoczenia na temat efektów swojego działania. 

Umiejętności te są niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia kształtowania przedsiębiorczości, ale związane 

są z rozwojem własnych kompetencji i kwalifikacji oraz z optymalizacją efektywności swojej pracy. 
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Tabela 22. Zachowania pracowników naukowo-badawczych o najwyższym i najniższym poziomie występowania z uwzględnieniem stażu 

pracy 

 Mocne strony Obszary do rozwoju 

Ogółem  Przyjmuje na siebie 

odpowiedzialnośd za 

podejmowane decyzje 

 Ustala priorytety 

 Doskonali metody swojego 

działania 

 Tworzy i realizuje 

harmonogramy i plany działania 

 Ceni innowacyjne podejście, 

jest otwarty na pomysły innych 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego 

i dalszego 

Do 10 lat  Ustala priorytety 

 Koncentruje się na 

poszukiwaniu rozwiązao, a nie 

tylko na diagnozie problemów 

 Szuka pomysłów poza 

podstawową grupą 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 

 Tworzy i realizuje 

harmonogramy i plany działania 

 Zbiera informacje z różnych 

źródeł, a potem dokonuje 

analizy 

10-15 lat  Ustala priorytety 

 Doskonali metody swojego 

działania 

 Rozpoznaje i rozumie kryteria 

podejmowanych decyzji 

 Tworzy i realizuje 

harmonogramy i plany działania 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego  

i dalszego 

Powyżej 15 lat 
 Przyjmuje na siebie 

odpowiedzialnośd za 

podejmowane decyzje 

 Zbiera informacje z różnych 

źródeł, a potem dokonuje 

analizy 

 Zachowuje spokój w sytuacjach 

nieprzewidzianych i trudnych 

 Tworzy i realizuje 

harmonogramy i plany działania 

 Aktywnie poszukuje informacji 

zwrotnej od otoczenia bliższego  

i dalszego 

 Ceni innowacyjne podejście, jest 

otwarty na pomysły innych 

 

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 

Ponad ¾ ankietowanych pracowników naukowo-badawczych deklaruje motywację do podjęcia szeroko 

rozumianej współpracy z biznesem, jednakże rzeczywistą współpracę (lub próby jej nawiązania) podjęło 67% 

respondentów. Ciekawym wydaje się również fakt, że średni deklarowany poziom przedsiębiorczości wśród 

pracowników aktywnie współpracujących z biznesem jest znacznie niższy niż u osób, które takiej współpracy nie 

podejmują (3,27 dla osób nie utrzymujących kontaktów z biznesem i 2,87 dla osób współpracujących). Może 
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byd to związane z możliwością skonfrontowania wiedzy o sobie z informacją zwrotną pochodzącą z innego 

środowiska. Osoby współpracujące z biznesem miały okazję „urealnid” obraz siebie w warunkach biznesowych.  

Wykres 21.Motywacja pracowników naukowo-badawczych do podjęcia współpracy z przedsiębiorstwami 

 

Wykres 22. Współpraca pracowników naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami 

 

Pracownicy uczelni tłumaczą brak współpracy z przedsiębiorstwami przede wszystkim brakiem czasu, zbyt dużą 

liczbą obowiązków,  a także unikaniem rozproszenia swoich działao na zbyt wiele sfer. Jednak równie często 

podawanym powodem lub też powodem współwystępującym z brakiem czasu jest brak potrzeby  

i niezauważanie korzyści wynikających ze współpracy ze środowiskiem biznesowym. Jedna osoba jako powód 

podaje brak odpowiedniego przedsiębiorstwa, którego działalnośd związana byłaby z tematyką badao tejże 

osoby.  
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Wykres 23. Ocena współpracy z przedsiębiorstwami w opinii pracowników naukowo-badawczych 

 

Niepokojącym zjawiskiem jest opinia większości ankietowanych  na temat jakości współpracy pomiędzy nauką  

a biznesem. Tylko 20% pracowników naukowo-badawczych oceniło tę współpracę pozytywnie. Głównym 

problemem utrudniającym wspólne działanie jest zdaniem badanych biurokracja na uczelniach. Nie bez 

znaczenia jest również oderwanie naukowców od realiów biznesowych. Kolejnym obszarem trudności jest 

wysoce niedoskonała komunikacja pomiędzy środowiskami – brakuje tu przepływu informacji na temat 

możliwości podjęcia współpracy oraz wynikających z tego korzyści dla obu stron. 

Tabela 23. Główne bariery we współpracy pomiędzy pracownikami naukowo-badawczymi a biznesem 

Bariery we współpracy % badanych 

Biurokracja na uczelniach 70% 

Brak znajomości wśród naukowców realiów biznesowych 53% 

Brak informacji na temat możliwości podjęcia współpracy 47% 

Brak wystarczających korzyści dla przedsiębiorstw wynikających ze współpracy 43% 

Brak znajomości obszarów, w których firma może podjąd współpracę z uczelnią 43% 

Trudności w komunikacji pomiędzy pracownikami uczelni a firmami 37% 

Zbyt wysokie koszty usług dla przedsiębiorstw 27% 

Trudności techniczne w realizacji zleceo 17% 

Problem z realizacją zleceo na czas 17% 

Omówione wyżej trudności mają również wpływ na wykorzystanie zaplecza uczelni. Tylko 10% respondentów 

uważa, że zaplecze naukowo-badawcze uczelni za „dobrze wykorzystane” (warto zwrócid uwagę na fakt, iż 

większośd z tych osób, to respondenci, którzy nie utrzymują kontaktów z biznesem). Pozostali pracownicy (90%) 

uznali, że przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim nie wykorzystują w odpowiednim stopniu 

możliwości technicznych stwarzanych przez środowisko akademickie. 
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Wykres 24. Poziom wykorzystaniaprzez przedsiębiorstwa zaplecza naukowo-badawczego uczelni 

 

Biorąc pod uwagę także opinię przedsiębiorstw w tej kwestii, można zaobserwowad, iż jakkolwiek istnieje 

zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego do celów biznesowych, to 

współpraca w tym zakresie jest niewystarczająca. Zdaniem ankietowanych sytuację można zmienid zacieśniając 

współpracę między naukowcami a biznesem głównie poprzez wspólne pisanie prac dyplomowych na tematy 

zamówione przez przedsiębiorców oraz wspólne prowadzenia badao. Tak nawiązana współpraca mogłaby  

z czasem w przerodzid się we wspólne realizowanie coraz większych i śmielszych przedsięwzięd. 

Tabela 24. Działania wspierające współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem  

Działanie % badanych 

Promowanie prac dyplomowych pisanych na tematy zamówione przez 

przedsiębiorstwa 

77% 

Wspólne prowadzenie badao przez przedsiębiorstwa i pracowników naukowo-

badawczych 

70% 

Świadczenie usług  konsultacyjnych, wydawanie ekspertyz, prowadzenie analiz 60% 

Samodzielne wdrażanie technologii przez pracowników naukowo-badawczych w formie 

firm typu spin-off lub spin-out 

30% 

Sprzedaż lub licencjonowanie patentów 30% 

Udostępnienie przedsiębiorstwom zaplecza naukowego  20% 

Prowadzenie na zlecenie przedsiębiorstw badao przed konkurencyjnych   17% 
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WYNIKI BADANIA INSTYTUCJI Z OTOCZENIA UCZELNI 

W badaniu zakresu działalności instytucji z otoczenia uczelni wzięły udział następujące organizacje: 

 Biuro Karier przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, oddział w Bydgoszczy 

 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Kujawsko-Pomorski 

Informacje zostały zebrane podczas wywiadów telefonicznych prowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za 

realizację zadao każdej z instytucji. 

Ze zgromadzonych informacji wynika, że działalnośd instytucji z otoczenia uczelni koncentruje się głównie  

w  następujących obszarach: 

 organizowanie kursów i szkoleo o tematyce technicznej; 

 integracja środowiska technicznego w regionie; 

 integracja środowiska studenckiego i biznesowego; 

 wspieranie studentów w zakresie poruszania się na rynku pracy; 

 propagowanie wiedzy informatycznej wśród środowiska nauczycielskiego; 

 wspieranie działao przedsiębiorczych studentów poprzez udzielanie pomocy, także finansowej  

w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Z informacji zawartych w wywiadach wynika, że niewielka tylko częśd działalności przebadanych instytucji 

realnie koncentruje się na integrowaniu środowiska naukowego ze środowiskiem biznesowym. Właściwie 

jedynie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wykazuje się konkretnymi działaniami, które sprawiają, że 

studenci, czyli reprezentanci środowiska naukowego aktywizują się na polu biznesowym - poprzez zakładanie 

własnych działalności gospodarczych. Reszta instytucji - nawet jeśli ma dobre intencje i plany, napotyka na 

szereg trudności, które nie pozwalają jej na realizację zamierzonych działao.  

Trudności te można podzielid na wewnętrzne (wynikające ze struktury czy też sposobu działania samej 

instytucji) oraz zewnętrzne (mające związek z jakością współpracy z otoczeniem zewnętrznym). 

Trudności wewnętrzne Trudności zewnętrzne 

 małe zasoby czasowe i personalne 

uniemożliwiające realizację wszystkich 

potrzebnych działao 

 wewnętrzne "zamknięcie się" na inne środowiska 

 niekorzystna lokalizacja instytucji 

 

 brak zainteresowania ofertą ze strony studentów 

 brak zainteresowania ofertą ze strony firm- 

niedostateczna świadomośd korzyści, które 

wynikałyby ze współpracy 

 niechęd firm do podjęcia współpracy 

 niewielkie zainteresowanie studentów kwestią 

realizowania się w ramach własnej działalności 

gospodarczej 
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Usprawnienie współpracy między środowiskiem akademickim a biznesowym, zdaniem respondentów, 

wymagałoby przede wszystkim określenia potrzeb każdej ze stron oraz realnych możliwości ich realizacji. 

Rozpoznanie oczekiwao przedsiębiorstw umożliwiłoby opracowanie właściwych strategii działania, 

dopasowanych do bieżących realiów rynkowych. To mogłoby wyzwolid serię działao, które spowodowałyby 

wzrost świadomości potrzeby współpracy ze środowiskiem naukowym. Korzystne mogłoby okazad się również 

zainicjowanie działao integracyjnych, umożliwiających poznanie wzajemnych oczekiwao, zasad, jakimi rządzą 

się środowiska biznesowe i uczelniane, ale także zauważenie obopólnych korzyści wynikających ze współpracy.  

WNIOSKI 

PORÓWNANIE OCZEKIWAO  PRZEDSIĘBIORSTW Z POZIOMEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH  

Poziom przedsiębiorczości studentów i doktorantów kierunków technicznych wynikający z ich samooceny jest 

niższy niż oczekiwania przedsiębiorstw zarówno w ujęciu całościowym jak i w rozbiciu na poszczególne 

umiejętności. Oczekiwany poziom przedsiębiorczości w oczach pracodawców to 3,82, podczas gdy poziom który 

reprezentuje młodzież akademicka to 3,07. Oznacza to, że jakkolwiek studenci i doktoranci kierunków 

technicznych przejawiają potencjał przedsiębiorczy, to ich umiejętności są jeszcze zbyt niskie z punktu widzenia 

oczekiwao potencjalnych pracodawców. 

Tabela 23. Porównanie oczekiwao przedsiębiorstw z poziomem przedsiębiorczości studentów i doktorantów kierunków technicznych  

Kompetencja Oczekiwania 
przedsiębiorstw 

Studenci i 
doktoranci 

Planowanie i organizacja pracy 4,02 2,88 

Analiza i rozwiązywanie problemów 3,88 3,37 

Współpraca w zespole 3,80 3,33 

Podejmowanie decyzji 3,79 2,85 

Wdrażanie innowacji 3,59 2,93 

Przedsiębiorczośd 3,82 3,07 

Z najsilniejszym niedopasowaniem oczekiwao do rzeczywistego poziomu kompetencji studentów i doktorantów 

kierunków technicznych mamy do czynienia w obszarze planowania i organizowania pracy. Luka ta jest 

szczególnie istotna, ponieważ przedsiębiorstwa oczekują, że tego typu umiejętności będą relatywnie najsilniej 

rozwinięte. Natomiast faktyczny poziom tych umiejętności w zbadanej grupie osiągnął wynik niemal najniższy. 

Istotne różnice widad również w obszarze analizowania i rozwiązywania problemów.  Umiejętnością najbardziej 

zbliżoną do oczekiwao pracodawców jest współpraca w zespole, aczkolwiek i ta kompetencja wymaga dalszego 

rozwoju. Rezultaty te pokrywają się z opinią przedsiębiorstw dotyczącą obszarów najsilniejszego 

niedopasowania studentów do potrzeb rynku pracy (tabela 7).  
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Wykres 25. Siatka kompetencji rzeczywistych i oczekiwanych 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że najsilniejszym czynnikiem kształtującym umiejętności i kompetencje według 

studentów jest samodzielna praca nad sobą oraz ich ograniczony udział w kursach i szkoleniach należałoby 

zastanowid się nad skutecznością takich nieusystematyzowanych działao. Dodatkowo większośd z kursów  

i szkoleo, w których wzięli udział studenci nie była związana z kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji 

pracowniczych, a raczej z wiedzą i kwalifikacjami. To pokazuje, że pomimo podejmowanych prób i aktywności  

w obszarze kursów, warsztatów, szkoleo - samodzielna praca nad sobą może nie przybliżad studentów 

kierunków technicznych do oczekiwao przyszłych pracodawców. 

Podsumowując wyniki ankiet dotyczące obszaru praktyk i staży można stwierdzid, iż studenci w niewielkim 

stopniu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez odbywanie staży i praktyk nieobowiązkowych. Spośród badanych 

uczyniło to jedynie 12% studentów. Co więcej - praktyki te trwały stosunkowo krótko - najczęściej kilka tygodni. 

Studenci zaznaczali, iż praktyki były głównie ich inicjatywą. Biorąc pod uwagę dane od przedsiębiorstw nasuwa 

się przypuszczenie, że firmy nie wyrażają wystarczającej gotowości do przyjmowania studentów na praktyki czy 

staże. Wynika to zarówno z czynników sytuacyjnych, jak np. brak warunków lokalowych, ale chyba przede 

wszystkim z przekonao kadry zarządzającej i właścicieli firm.  Wyrażają oni pogląd, że studenci niewiele mogą 

im zaoferowad, że ich wiedza i umiejętności są za słabe, by móc wykonywad zadania służbowe w firmie. Taki 

pogląd powoduje, że nie dają studentom szansy na zdobywanie doświadczenia i ukształtowanie umiejętności 

wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przekonania firm nie są jednak zupełnie spójne, ponieważ jednocześnie 

39% pracodawców uważa, że aby zwiększyd popyt na absolwentów na rynku pracy firmy powinny oferowad 

więcej staży i praktyk a studentom brakuje przede wszystkim umiejętności przekuwania wiedzy teoretycznej na 

praktyczną, którą mogą zdobyd właśnie podczas staży i praktyk - tak uważa 61 % badanych firm.  

Planowanie i 
organizacja pracy

Współpraca w 
zespole

Podejmowanie 
decyzji

Analiza i 
rozwiązywanie 

problemów

Wdrażanie innowacji

Przedsiębiorstwa Studenci i doktoranci
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Kolejnym istotnym aspektem związanym z praktykami i stażami w firmach, które je oferują, jest długośd tych 

praktyk i wynagrodzenie za nie. W większości praktyki, w których uczestniczyli studenci trwały nie dłużej niż  

6 tygodni. Jest to okres, w którym nowo przyjęty stażysta (podobnie jak pracownik, który posiada już 

doświadczenie) dopiero adaptuje się do pracy, uczy się nowych zadao i integruje z zespołem. Tak krótki czas 

znacznie utrudnia studentom wykazanie się, a z punktu widzenia przedsiębiorstwa uniemożliwia czerpanie 

korzyści wynikających z zaangażowania do pracy młodego, otwartego i kreatywnego umysłu – zanim stażysta 

lub praktykant będzie w stanie samodzielnie wykonywad powierzone mu zadania, okres praktyk najczęściej się 

kooczy. Zbyt krótkie praktyki i staże są więc niekorzystne dla obu stron. Nie można pominąd również kwestii 

wynagrodzenia za praktyki lub staż. Większośd studentów decyduje się na podjęcie pracy, która nawet nie jest 

związana z zawodem, ponieważ to pozwala im na samofinansowanie się w czasie studiów. Warunki 

ekonomiczne powodują, że młodzi ludzie preferują w wakacje prace sezonowe za granicą niż staże zawodowe 

budujące ich przyszłą karierę. W przypadku badanej grupy studentów kierunków technicznych tendencję tę 

potwierdzają kursy, które wybrali studenci w ostatnim roku – obsługa kasy fiskalnej, wózka widłowego, kurs 

wychowawcy kolonijnego. Wyraźnie widad, że dla tych młodych ludzi możliwośd zdobycia środków finansowych 

jest niezwykle istotna. Natomiast przedsiębiorstwa decydują się na organizowanie praktyk i staży zazwyczaj  

w nieodpłatnej formule. To powoduje następujące konsekwencje – większośd chętnych zgłasza się tam, gdzie 

praktyki i staże są odpłatne, a to ogranicza możliwości wyboru pozostałych przedsiębiorstw, gdzie chętnych 

może byd mniej. Dodatkowo ogólna ilośd chętnych studentów jest mniejsza, ponieważ potrzebują oni środków 

finansowych na utrzymanie – szczególnie jeśli staż lub praktyki miałyby się odbyd w okresie wakacyjnym.  

W rezultacie zbyt krótkie praktyki i staże ograniczają korzyści z nich wynikające, a brak odpłatności utrudnia do 

nich dostęp.  

Następnym obszarem, który nie jest w pełni wykorzystywany, jest współpraca w zakresie pisania prac 

dyplomowych. Tylko 1/3 przedsiębiorstw podejmowała tego typu współpracę ze studentami. Doświadczeo  

z pisaniem prac przez doktorantów firmy mają jeszcze mniej (tylko 11%) ankietowanych. Zwiększenie 

zaangażowania przedsiębiorstw w tego typu działania, oprócz rozwiązania problemu badawczego poprzez samo 

napisanie pracy niesie ze sobą dodatkowe korzyści: 

 Studenci mają możliwośd obserwowad w jaki sposób funkcjonuje organizacja i zdobywad tym samym 

wymagane przez pracodawców umiejętności. 

 Z punktu widzenia firmy współpraca taka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a stwarza możliwośd 

obserwowania studenta/doktoranta pod kątem jego przydatności zawodowej (można to ocenid po 

rezultatach jego pracy). 

 Wspólne pisanie pracy dyplomowych z doktorantami stwarza im możliwośd konfrontowania teorii  

z praktyką i może przyczynid się do zbudowania trwałej współpracy (istotne jest również to, że częśd 

doktorantów pozostanie na uczelni i będzie nauczad – jeśli będą oni utrzymywad stałe kontakty  

z biznesem, to będą również przekazywad studentom wiedzę i umiejętności praktyczne, co podniesie 

jakośd kształcenia i w dłuższej perspektywie czasowej umożliwi dopasowywanie profilu absolwenta do 

wymagao rynku pracy). 

Na podstawie zebranych informacji można stwierdzid, że studentom kierunków technicznych UKW brakuje 

doświadczenia w zakresie odbywania praktyk i staży, które zapewniłyby im zdobycie nowych umiejętności i dały 

szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Jednocześnie jednak, nawet jeśli ze strony 

studentów pojawiają się chęci, to napotykają oni na barierę ze strony firm, które niechętnie oferują praktyki  
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i w szczególności są to praktyki bezpłatne. Przedsiębiorstwa z jednej strony oczekują od studentów  

i absolwentów kierunków technicznych umiejętności, które można rozwijad głównie w środowisku 

zawodowym, ale ze swojej strony blokują im możliwośd zdobywania takiego doświadczenia poprzez 

ograniczoną ofertę staży praktyk i niepełne wykorzystanie możliwości wspólnego pisania prac dyplomowych 

ZWIĘKSZANIE DOPASOWANIA STUDENTÓW DO OCZEKIWAO PRZEDSIĘBIORSTW 

Podczas przeprowadzania badao zebrane zostały dane dotyczące propozycji firm oraz studentów w zakresie 

działao, jakie mogłyby zwiększyd popyt na studentów i absolwentów na rynku pracy. Zadziałała w tym 

przypadku zasada przerzucania odpowiedzialności, tzn. firmy wskazały, że działania powinny zostad podjęte 

głównie przez uczelnie i studentów, natomiast studenci, że działania powinni podjąd pracodawcy i uczelnie.  

Firmy uważają w 93%, że najwięcej korzyści przyniosłyby działania uczelni w postaci dopasowania programu 

studiów do wymagao rynku pracy oraz organizowanie przez uczelnię większej liczby kursów i szkoleo dla 

studentów (43% firm). Tyle samo firm uważa, że studenci powinni częściej zgłaszad się na staże i praktyki. 

Jednocześnie, z innych analiz wynika, że firmy mają niewielkie przekonanie i chęci, aby studentów przyjmowad 

na praktyki, co uważają jednakże za pole do działania także dla siebie - 39% firm uważa, że to pracodawcy 

powinni oferowad więcej możliwości praktyk. Żaden z badanych pracodawców nie jest skłonny do obniżenia 

swoich wymagao w stosunku do absolwentów.  

Podobnie studenci i doktoranci swoje główne oczekiwania formułują w stosunku do uczelni - 35% studentów  

i 53%  doktorantów uważa, że program studiów powinien zostad lepiej dopasowany do wymagao rynku pracy,  

a uczelnie powinny oferowad więcej kursów i szkoleo - tak uważa 34% studentów i 24% doktorantów. Trzecim  

w kolejności działaniem, jakie proponują studenci jest oferowanie przez pracodawców więcej możliwości 

praktyk i staży - tak uważa 15% studentów i 12% doktorantów. Studenci nie widzą natomiast sensowności  

i potrzeby działao ze swojej strony - tylko 3% studentów i 6% doktorantów uważa, że powinni więcej 

samodzielnie szkolid się na kursach i tylko 2% studentów i 0% doktorantów jest skłonnych do zgłaszania się na 

dodatkowe staże i praktyki.  

Studenci i doktoranci oraz pracodawcy są zgodni co do tego, że nie ma dużej potrzeby, aby obniżad wymagania 

wobec studentów, czyli prawdopodobnie obie ze stron uważają, że są one adekwatne.  

Podsumowując można stwierdzid, że obie grupy patrzą na problem jednostronnie, to znaczy zauważają 

potrzebę działao zwiększających szanse studentów na rynku pracy, ale nie na swoim polu. Potrafią wskazad, co 

mogą uczynid inni, ale nie widzą potrzeby działania w tym zakresie po swojej stronie. Wartościowe byłoby 

pokazad obu grupom, że sukces będzie możliwy, ale jedynie przy systemowych działaniach dotyczących 

zarówno uczelni, studentów jaki i pracodawców.  
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WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z  PRACOWNIKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI 

W badanej grupie przedsiębiorstw 39% z nich podjęło współpracę z pracownikami naukowo-badawczymi 

uczelni. Współpraca ta polegała w znacznej mierze na prowadzeniu zleconych przez firmę badao  

(54% przypadków) oraz na korzystaniu z ekspertyz i konsultacji (36% przypadków). Przedsiębiorstwa 

zaangażowane w takie działania przeważanie dobrze oceniają przebieg współpracy z pracownikami naukowo-

badawczymi. Firmy te cenią ich przede wszystkim za dużą wiedzę naukową i są świadome korzyści wynikających 

ze współpracy. Z punktu widzenia przedsiębiorstw współpraca nauki z biznesem owocuje rozwojem technologii 

oraz wzbogacaniem i dopasowaniem oferty handlowej do potrzeb rynku, a tym samym przyczynia się do 

rozwoju innowacyjności gospodarki regionu. Biorąc pod uwagę zgromadzone informacje można zauważyd, że 

przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę z pracownikami uczelni są z tej współpracy 

zadowolone, dostrzegają wypływające z niej korzyści i wyrażają chęd i gotowośd do jej rozwijania.  

Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu nie są jednak wyłącznie optymistycznie nastawione do tematu. 

Zadaniem ankietowanych zaplecze naukowo-badawcze uczelni pozostaje właściwie niewykorzystane,  

a zdecydowana większośd przedsiębiorstw zupełnie nie zna oferty naukowo-badawczej uczelni. 

Niewykorzystanie zaplecza badawczo-naukowego uczelni może byd z jednej strony związane z brakiem 

informacji, co i w jaki sposób można wykorzystywad lub ze zbyt wąsko zakrojoną współpracą z pracownikami 

naukowo-badawczymi. Istnieje też pewne prawdopodobieostwo, że zaplecze technologiczne uczelni jest  

z punktu widzenia przedsiębiorstw zbyt przestarzałe w stosunku do ich potrzeb.  

W opinii ankietowanych firm trudności we współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi skupiają się 

głównie w obszarze szeroko rozumianej komunikacji. Ponad połowa przedsiębiorstw (57%) za główną przyczynę 

niskiego poziomu wykorzystania zaplecza naukowego podaje trudności w komunikacji z naukowcami. Kolejnym 

powodem jest brak znajomości obszarów w których firma może podjąd współpracę badawczą z uczelnią (54% 

firm). Oznacza to, że trudności w komunikacji nawarstwiają się równolegle – z jednej strony w relacjach 

indywidualnych pomiędzy pracownikami firm a pracownikami naukowo-badawczymi, a z drugiej strony na 

płaszczyźnie uczelnia – otoczenie biznesowe. Przedsiębiorstwa wyraźnie podkreślają fakt braku informacji ze 

strony uczelni. 

W grupie pracowników naukowo-badawczych 60% z nich współpracuje z otoczeniem biznesowym, a kolejne 7%  

badanych aktywnie poszukuje możliwości podjęcia takiej współpracy. Działania te najczęściej przyjmują formę 

zatrudnienia w jednym z przedsiębiorstw lub realizacji pojedynczych zleceo. W odróżnieniu od opinii 

przedsiębiorstw, pracownicy naukowo-badawczy oceniają przebieg współpracy z przedsiębiorstwami raczej źle 

(60%). Za ten stan rzeczy obwiniają głównie uczelnianą biurokrację (70% ankietowanych), są również świadomi 

faktu, że częśd naukowców jest oderwana od realiów biznesowych (53% ankietowanych) – są to więc przyczyny 

inne niż podawane przez przedsiębiorców, ale mogą wskazywad na podobne źródło problemu, które znajduje 

się po stronie uczelni. Różnice w ocenie jakości współpracy mogą byd związane z kontekstem – 

przedsiębiorstwa nie mają bieżącego kontaktu z biurokracją na uczelni, a pracownicy naukowi – nieustannie.  

Oczekiwania obu stron odnośnie zakresu współpracy wydają się byd do pogodzenia. Z punktu widzenia 

przedsiębiorstw najważniejsze jest prowadzenie badao, wydawanie ekspertyz, analizy i konsultacje. Zdaniem 

pracowników naukowo-badawczych najskuteczniejszymi działaniami rozwijającymi współpracę byłoby pisanie 

prac dyplomowych (uważa tak 77% badanych pracowników uczelni) oraz wspólne prowadzenie badao (70% ) 
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 i świadczenie usług w z zakresie konsultacji, analiz i wydawania ekspertyz (60%) Biorąc pod uwagę zgodnośd 

oczekiwao można z dużym prawdopodobieostwem przypuszczad, iż usprawnienie komunikacji pomiędzy 

środowiskiem biznesowym a akademickim zaowocuje zacieśnieniem współpracy pomiędzy tymi obszarami. 

Korzyści ze współpracy dostrzegają wszystkie współpracujące ze środowiskiem akademickim firmy, dlatego 

warto byłoby uświadomid pozostałe przedsiębiorstwa co mogą zyskad na takiej współpracy. 

PORÓWNANIE OCZEKIWAO  PRZEDSIĘBIORSTW Z  DZIAŁANIAMI INSTYTUCJI Z OTOCZENIA 

UCZELNI 

Oczekiwania, jakie posiadają pracodawcy w stosunku do instytucji z otoczenia uczelni dotyczą przede wszystkim 

podejmowania szeroko pojętych działao, których celem byłoby ułatwienie przepływu informacji ze środowiska 

naukowego do biznesowego. Miałoby to się dokonywad między innymi w postaci wydawania ekspertyz oraz 

analiz naukowych, które jednak miałyby przełożenie na korzyści biznesowe. Przedsiębiorstwa ceniłby sobie 

także współpracę, która dawałyby firmom dostęp do najnowszych naukowych odkryd, najnowszych doniesieo  

z badao, które można by wykorzystad np. w projektowaniu nowych modeli urządzeo czy tworzeniu nowego 

typu usług dla klientów. Poza tym, przedsiębiorcy oczekują także od tego typu instytucji pomocy  

w selekcjonowaniu i rekrutacji pracowników oraz stażystów, a także działao mających na celu szerzenie  

i kształtowanie postawy przedsiębiorczej i umiejętności poruszania się po rynku pracy wśród studentów, ale 

także pracowników naukowo-badawczych.  

Informacje z wywiadów, jakie udało nam się zebrad od instytucji z otoczenia uczelni pokazują, że ich działania  

w niewielkim tylko stopniu odpowiadają na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Przede wszystkim brak jest  

w działalności prawie wszystkich tych instytucji takich działao, które integrowałyby realnie środowiska naukowe 

i biznesowe, a jeśli się pojawiają - to jedynie jako punkt w statucie. Jedyną instytucją oferującą taką integrację 

jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), które jednak na tym polu - mimo deklarowanych oczekiwao- 

spotyka się z brakiem zainteresowaniem ze strony firm.  

Instytucją, która wychodzi na przeciw oczekiwao firm pod kątem usług rekrutacyjnych jest Biuro Karier 

działające przy UKW. Częśd firm jest zadowolona ze współpracy pod tym kątem, doceniając determinację  

i szybkośd realizacji zlecenia, jednak są też firmy, których zlecenia nie zostały przez Biuro Karier zrealizowane.  

Biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące oddziaływao, jakie miałyby rozwijad i wzmacniad postawę 

przedsiębiorczą wśród studentów - takie próby podejmują Biuro Karier oraz Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości. Okazuje się jednak, że zainteresowanie ofertą szkoleniową ze strony studentów jest 

niewielkie, a kwestię założenia własnej działalności gospodarczej planuje tylko garstka studentów. Realnie 

zatem realizacja szkoleo czy warsztatów dotyczących postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży akademickiej 

odbywa się w małym stopniu. Co więcej - pracownicy naukowo- badawczy w ogóle nie są objęci takimi 

działaniami ze strony instytucji z otoczenia uczelni.  

Instytucje z otoczenia uczelni można podzielid na dwie grupy –takie, które zrzeszają profesjonalistów danej 

branży oraz te, których celem jest rozwój zawodowy studentów i absolwentów. Grupy te znacznie różnią się 

„wiekem”. Podczas gdy stowarzyszenia profesjonalne mają wieloletnią tradycję, to Biuro Karier i Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości są instytucjami bardzo młodymi, które potrzebują czasu na rozwój i wsparcia ze 

strony uczelni i biznesu. Z drugiej strony te młode organizacje mają bardzo precyzyjnie określony cel  
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i podejmowanie przez nie działania są z tym celem zbieżne. W przypadku stowarzyszeo profesjonalnych cele 

bywają rozmyte, chociaż biorąc pod uwagę ilośd wiedzy, którą posiadają członkowie tego typu stowarzyszeo ich 

głównym celem mogłyby stad się działania wspierające transfer wiedzy ze środowiska akademickiego do 

przedsiębiorstw. Wszystkie te instytucje dysponują bardzo ograniczonymi zasobami, dlatego koncentracja 

każdej z nich na jednym, precyzyjnie określonym rodzaju działao mogłaby pozytywnie wpłynąd na ich 

efektownośd i przyczynid się do poprawy współpracy środowisk na których styku się znajdują 

REKOMANDACJE ROZWOJOWE 

W niniejszym rozdziale znajdują się sugestie i rekomendacje, opracowane na podstawie informacji zebranych 

podczas badania i wyciągniętych z nich wniosków. Jakkolwiek niedopasowanie działao środowiska 

akademickiego do potrzeb przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego jest widoczne, to potencjał  

i oczekiwania obu stron są możliwe do pogodzenia. Za podjęcie działao rozwijających współpracę pomiędzy 

tymi środowiskami odpowiedzialna jest każda ze stron i każda z grup uczestniczących w badaniu może podjąd 

szereg kroków w kierunku jej pogłębiania i utrwalania. 

Tabela 24. Rekomendacje rozwojowe 

Podmiot Rekomendowane działania 

Uczelnia i jej 

pracownicy 

1. Usprawnienie komunikacji pomiędzy uczelnią a otoczeniem biznesowym poprzez: 

 Zbadanie potrzeb i oczekiwao przedsiębiorstw w zakresie współpracy z uczelnią. 

 Opracowanie atrakcyjnej dla przedsiębiorstw oferty usług (np. udostępnianie 

laboratoriów i aparatury, konsultacje, ekspertyzy, prowadzenie badao). 

 Opracowanie prowadzenie skutecznych działao promocyjnych dotyczących 

zarówno oferty współpracy, jak i oferty kształcenia. 

 Promowanie korzyści dla firm wynikających ze współpracy z uczelnią. 

 Poszukiwanie i uwzględnianie informacji zwrotnej od przedsiębiorstw na temat 

oferowanych usług i oferty kształcenia.  

Biorąc pod uwagę wszystkie cele uczelni, wskazane byłoby określnie która z jednostek 

organizacyjnych mogłaby przyjąd na siebie odpowiedzialnośd za wymienione wyżej 

działania. 

2. Zwiększanie dopasowania studentów i absolwentów kierunków technicznych  

i dopasowanie oferty kształcenia i programów nauczania do wymagao rynku pracy, 

poprzez: 

 Zainicjowanie integracji programów nauczania w ramach grup przedmiotów tak, 

aby uniknąd powtarzania się tych samych zagadnieo lub zbyt powierzchownego 

poruszania niektórych kwestii. 

 Uzależnienie oferty kształcenia od prognoz i trendów na rynku pracy; korzystanie 

z porad analityków rynku pracy. 
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 Wprowadzenie do programu nauczania lub organizacja w innej formie zajęd 

kształtujących kompetencje przedsiębiorcze, z silnym naciskiem na umiejętnośd 

planowania i organizowania pracy. 

 Wspieranie i promowanie przedsiębiorstw i instytucji organizujących praktyki  

i staże zawodowe. 

 Organizowanie lub wspieranie instytucji organizujących szkolenia zawodowe  

i warsztaty rozwijające przedsiębiorczośd. Aktywna promocja tych działao. 

 Uświadamianie studentom i doktorantom czego oczekuje od nich rynek pracy 

 i proponowanie konkretnych działao wspierających rozwój (kursy, szkolenia, 

międzykierunkowe projekty badawcze, etc.) 

 Zaangażowanie do współpracy praktyków biznesu np. w formie wykładów 

otwartych. 

 Promowanie pisania prac dyplomowych we współpracy z przedsiębiorstwami. 

4. Sugerowane działania pracowników uczelni w kontekście dydaktyki: 

 Integrowanie programów nauczania w ramach grup przedmiotów tak, aby 

uniknąd powtarzania się tych samych zagadnieo lub zbyt powierzchownego 

poruszania niektórych kwestii. 

 Prowadzenie zajęd w formule projektowej, umożliwiającej studentom dwiczenie 

umiejętności planowania i organizowania pracy oraz pozostałych kompetencji 

składających się na przedsiębiorczośd. 

 Konsultowanie elementów programów nauczania z przedsiębiorstwami 

działającymi w danej dziedzinie.  

 Zaangażowanie się w prowadzenie kół naukowych, w ramach których 

realizowane są przedsięwzięcia we współpracy z biznesem (np. tworzenie 

prototypów na potrzeby przedsiębiorstw). 

5. Sugerowane działania pracowników uczelni w kontekście prac naukowo-badawczych: 

 Realizowanie prac naukowo- badawczych we współpracy lub na zamówienie 

przedsiębiorstw działających na polu danej dziedziny. 

 Prowadzenie takich prac naukowo- badawczych, które oprócz wartości naukowej 

stanowiłyby też wymierną korzyśd dla biznesu- np. poprzez opracowywanie 

nowych technologii czy prototypów.  

 Staranie się o częściowe finansowanie prac naukowo- badawczych przez 

przedsiębiorstwa w ramach ich promocji. 

6. Weryfikacja i optymalizacja procedur w zakresie podejmowania współpracy z biznesem, 

w celu zmniejszenia ilości niezbędnych formalności. 
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Instytucje z 

otoczenia uczelni 

Stowarzyszenia profesjonalne: 

 Weryfikacja celów organizacji. 

 Opracowanie zamkniętego katalogu konkretnych działao wspierających rozwój 

innowacyjnej gospodarki, np. integrowanie środowisk poprzez systematyczne 

konferencje i seminaria.  

 Zbadanie potrzeb przedsiębiorstw oraz uczelni celem zaproponowania działao 

będących odzwierciedleniem ich oczekiwao.  

Biuro Karier: 

 Zebranie od przedsiębiorstw i studentów informacji dotyczącej ich oczekiwao  

w stosunku do działao biura oraz jego oferty szkoleniowej. 

 Weryfikacja celów i zakresu działao celem ich optymalizacji. 

 Ściślejsza współpraca z AIP celem szerzenia postawy przedsiębiorczej wśród 

studentów- także kierunków humanistycznych. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: 

 Dalsza współpraca z uczelnią i jej pracownikami w celu promowania działao AIP. 

Studenci i 

doktoranci 

Kluczową kwestią w tym przypadku jest zwiększenie świadomości studentów  

i doktorantów w zakresie oczekiwao jakie są przed nimi stawiane na rynku pracy i w jaki 

sposób mogą się kształcid i doskonalid, aby tym oczekiwaniom sprostad. Grupa ta powinna 

skupid się na: 

 Określeniu kierunku kariery zawodowej i działao niezbędnych do jej realizacji. 

 Doskonaleniu kompetencji – a szczególnie przedsiębiorczości, w tym 

umiejętności planowania i organizowania pracy. 

 Zdobywaniu wiedzy zawodowej nie tylko na studiach, ale również poprzez 

uczestnictwo w targach, konferencjach, szkoleniach i kursach (związanych  

z przyszłym zawodem!). 

 Zaangażowaniu się w działalnośd kół naukowych, w których mogą kształtowad 

kompetencje i rozwijad wiedzę 

 Uczestnictwie w praktykach i stażach nieobowiązkowych. 

 Pisaniu pracy dyplomowej we współpracy z przedsiębiorstwem. 

 Otwarciu się na ściślejszą współpracę naukową ze środowiskiem biznesowym.  

 Weryfikowaniu skuteczności swoich działao i poszukiwaniu informacji zwrotnej 

od otoczenia, czy wybrany przez nich kierunek jest właściwy, a działania 

efektywne. 
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Przedsiębiorstwa Kluczem do sukcesu w przypadku przedsiębiorstw jest zmiana nastawienia i otwarcie się 

na możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca ze środowiskiem akademickim  

i poszukiwanie w niej potencjalnych korzyści. Ważne jest również, aby firmy uświadomiły 

sobie, że są współodpowiedzialne za poziom dopasowania studentów i absolwentów 

kierunków technicznych do swoich wymagao i mają na to realny wpływ poprzez: 

 Precyzyjne określanie swoich oczekiwao i udzielanie informacji zwrotnych (np. 

udział w ankietach, badaniach, odpowiadanie na zapytania ze strony uczelni). 

 Umożliwienie młodzieży akademickiej pisania prac dyplomowych i angażowanie 

studentów do generowania i rozwijania innowacyjnych pomysłów. 

 Dostrzeżenie wartości i korzyści, jakie mogą wyniknąd z większego zaufania 

wiedzy i umiejętnościom studentów.  

 Dzielenie się wiedzą praktyczną – np. w formie wykładów otwartych, wycieczek 

po hali produkcyjnej albo szkolenia w obsługi specjalistycznego oprogramowania. 

 Planowanie i organizowanie praktyk i staży zawodowych umożliwiających 

czerpanie z nich korzyści zarówno przez firmę jak i przez studentów. 

 

PODSUMOWANIE 

Odpowiedzialnośd za udaną i efektywną współpracę ponoszą wszystkie zaangażowane strony. Rozpoznanie 

potrzeb i możliwości, oraz przeprowadzenie działao za które odpowiedzialne są zarówno firmy, jak i studenci, 

uczelnie i instytucje z jej otoczenia mają realną szansę złożyd się na sukces jaki jest rozwój innowacyjnej 

gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. 

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.  

Drugim krokiem powinno byd określenie i zbadanie wzajemnych oczekiwao, jakie mają wobec siebie 

środowisko uczelniane, biznesowe i otoczenie uczelni. Bez diagnozy potrzeb poszczególnych ogniw tego 

łaocucha nie będzie możliwa efektywna współpraca.  

Kolejnym krokiem powinno byd skorzystanie z powyższych rekomendacji i zaplanowanie działao systemowych, 

które byłyby spójną całością i które razem zmierzałyby do celu, jakim jest rozwój innowacyjnej gospodarki 

województwa kujawsko- pomorskiego. 
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