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Wspóápraca uczelni z przedsiĊbiorcami jako wyraz
nowego podejĞcia do zarządzania szkoáą wyĪszą
Synopsis: Celem artykuáu jest zaprezentowanie zmian w spojrzeniu na sposób zarządzania szkoáami wyĪszymi oraz podkreĞlenie potrzeby budowania odpowiednich relacji miĊdzy uczelniami
a przedsiĊbiorcami. W opracowaniu przedstawione zostaáy wnioski i postulaty ujĊte w dokumentach unijnych i krajowych, które odnoszą siĊ do kwestii wspóápracy uczelni z przedsiĊbiorcami,
oraz propozycje sformuáowane w Strategii rozwoju szkolnictwa wyĪszego w Polsce do 2020 roku
opracowanej przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut BadaĔ nad Gospodarką Rynkową, które stanowią wyraz nowego podejĞcia do zarządzania szkoáą wyĪszą.
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Wprowadzenie
Wzrost liczby studentów o prawie 1,5 mln oraz zwiĊkszenie wskaĨnika skolaryzacji o ponad 40 punktów procentowych w ostatnich dwóch dekadach to
niewątpliwie sukces okresu transformacji. Cena tego sukcesu, w postaci obniĪenia jakoĞci ksztaácenia, jest jednak bardzo wysoka. Potwierdzają to róĪnego rodzaju raporty i wyniki badaĔ wskazujące na rosnącą lukĊ miĊdzy wiedzą i umiejĊtnoĞciami absolwentów szkóá wyĪszych wchodzących na rynek pracy a oczekiwaniami pracodawców ([16], s. 24). Polski system szkolnictwa wyĪszego nie
speánia oczekiwaĔ nie tylko przedsiĊbiorców, ale równieĪ studentów, którzy
doĞü czĊsto nie są zadowoleni z praktycznego aspektu ksztaácenia. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe problem ten jest bolączką wielu krajów Unii Europejskiej.
KoniecznoĞü powiązania oferty ksztaácenia szkóá wyĪszych z potrzebami rynku
pracy, a jednoczeĞnie chĊü konkurowania europejskich uczelni z uczelniami
amerykaĔskimi i azjatyckimi, przyczyniają siĊ do nowego spojrzenia na sposób
zarządzania szkoáą wyĪszą.
W oparciu o analizĊ licznych opracowaĔ dotyczących europejskiego i polskiego systemu szkolnictwa wyĪszego moĪna nawet stwierdziü, Īe tak jak w la-
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tach 80. XX w. pojawiáa siĊ koncepcja nowego zarządzania publicznego (New
Public Management) oparta na zaáoĪeniu, Īe moĪna poprawiü zarządzanie administracją publiczną, stosując metody i techniki zarządzania wykorzystywane
w sektorze prywatnym ([2], s. 156), tak obecnie rodzi siĊ koncepcja nowego zarządzania uczelnią (New University Management), która równieĪ w duĪej mierze
czerpie wzorce z sektora prywatnego. W opinii autora, jednym z kluczowych
elementów tej koncepcji, a zarazem warunków jej wdroĪenia, jest Ğcisáa wspóápraca uczelni z przedsiĊbiorcami.

Nowe podejĞcie do zarządzania uczelnią
Na przestrzeni wieków uczelnie ewoluowaáy od uniwersytetu Ğredniowiecznego (pierwszej generacji) poprzez uniwersytet humboldtowski (drugiej generacji), aĪ do uniwersytetu trzeciej generacji [24]. Do niedawna jeszcze byáy one
instrumentami sáuĪącymi wpajaniu ĞwiadomoĞci narodowej i ugruntowania narodowej toĪsamoĞci. Dzisiaj, w nowej, ponadnarodowej i globalnej perspektywie, stają siĊ instrumentami sáuĪącymi wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz
wzmacnianiu konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci gospodarki ([16], s. 354–355).
W Ğlad za zmianami systemu wartoĞci zmienia siĊ filozofia zarządzania uczelnią. W dalszej czĊĞci niniejszego opracowania omówione zostaną rozwiązania
zaproponowane w Strategii rozwoju szkolnictwa wyĪszego w Polsce do 2020 roku opracowanej przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut
BadaĔ nad Gospodarką Rynkową [15], których celem jest wprowadzenie przejrzystoĞci rozdziaáu funkcji w uczelniach, a tym samym urzeczywistnienie nowej
koncepcji zarządzania.
Autorzy dokumentu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego proponują ukonstytuowanie w ustroju szkóá wyĪszych
piĊciu organów: rady powierniczej, kolegium rektorskiego, senatu akademickiego, rady pracowniczej oraz samorządu studentów i doktorantów. Rada powiernicza miaáaby skáadaü siĊ z siedmiu czáonków: jednego reprezentującego Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego oraz po dwóch wyáonionych spoĞród kandydatur
zgáoszonych przez senat uczelni, wáadze samorządu terytorialnego wáaĞciwego
ze wzglĊdu na lokalizacjĊ uczelni oraz organizacje reprezentujące przedsiĊbiorców. Do najwaĪniejszych zadaĔ rady powierniczej naleĪaáoby w szczególnoĞci:
nadawanie statutu uczelni na wniosek kolegium rektorskiego, zaopiniowany
przez senat akademicki, radĊ pracowniczą oraz samorząd studentów i doktorantów; powoáywanie i odwoáywanie czáonków kolegium rektorskiego i kwestora
oraz osób peániących inne funkcje, a takĪe ustalanie szczegóáowego zakresu ich
obowiązków i odpowiedzialnoĞci; ocena dziaáania czáonków kolegium rektorskiego, a takĪe osób peániących inne funkcje; uchwalanie, na wniosek kolegium
rektorskiego, zaopiniowanej przez senat, radĊ pracowniczą oraz przez samorząd
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studentów i doktorantów, strategii uczelni i dokonywanie okresowej oceny jej
realizacji; uchwalanie, na wniosek kolegium rektorskiego, rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz dokonywanie oceny wykonania tego planu; zatwierdzanie sprawozdania finansowego; przyjmowanie rocznego sprawozdania kolegium rektorskiego z dziaáalnoĞci uczelni. Drugim proponowanym organem
w uczelniach jest kolegium rektorskie, w którego skáad wchodziáby rektor, prorektorzy oraz kanclerz. Kolegium stanowiáoby zarząd uczelni i podejmowaáo decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeĪonych w statucie do kompetencji innych organów. Z kolei w skáad senatu akademickiego mieliby wchodziü przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele samorządu studentów.
Kompetencje tego organu sprowadzaáyby siĊ do opiniowania, miĊdzy innymi,
strategii uczelni, regulaminu studiów i innych regulaminów wskazanych w statucie, projektów programów dyplomowych, duĪych projektów badawczych, projektów utworzenia jednostek organizacyjnych uczelni oraz okreĞlenia ich zadaĔ,
kandydatów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, zawierania
umów o wspóápracy merytorycznej (naukowej, dydaktycznej itp.), rocznych
sprawozdaĔ kolegium rektorskiego z dziaáalnoĞci uczelni oraz wniosków o zatrudnienie na stanowiska profesorskie. Pozostaáe dwa organy uczelni, tj. rada
pracownicza oraz samorząd studentów i doktorantów, byáyby odpowiedzialne za
reprezentowanie ogóáu pracowników oraz studentów i doktorantów uczelni.
Zaprezentowane wyĪej rozwiązania w wielu aspektach są zbliĪone do rozwiązaĔ stosowanych w sektorze prywatnym, a przede wszystkim w spóákach kapitaáowych. Postulowany zakres zadaĔ rady powierniczej pozwala bowiem dostrzec pewne podobieĔstwa miĊdzy tym organem a radą nadzorczą, natomiast
specyfika dziaáania kolegium rektorskiego jest zbliĪona do zakresu dziaáalnoĞci
zarządu spóáki kapitaáowej [22]. WdroĪenie zaproponowanych rozwiązaĔ w polskim szkolnictwie wyĪszym, prawdopodobnie w perspektywie kilkunastu lat,
moĪe jednak napotkaü pewne trudnoĞci. Sposobów przezwyciĊĪenia tych trudnoĞci naleĪy, zdaniem autora, upatrywaü we wspóápracy z przedsiĊbiorcami.
Wspóápraca ta powinna mieü charakter kompleksowy i dáugotrwaáy. Powinna
byü wyrazem pewnej strategii, a nie sprowadzaü siĊ do krótkotrwaáych i dorywczych dziaáaĔ nakierowanych na osiągniĊcie doraĨnych korzyĞci.

Wspóápraca uczelni z przedsiĊbiorcami
w Ğwietle dokumentów unijnych
Potrzeba usystematyzowania i wzmocnienia relacji uczelni z przedsiĊbiorcami byáa wielokrotnie podkreĞlana w dokumentach wydawanych przez instytucje UE – w komunikatach Komisji Europejskiej ([3], [4]) oraz rezolucjach Rady
Unii Europejskiej [12] i Parlamentu Europejskiego ([9], [10], [11]). W dalszej
czĊĞci opracowania zaprezentowane zostaáy wnioski i postulaty sformuáowane
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w dwóch dokumentach, które bezpoĞrednio odnoszą siĊ do kwestii wspóápracy
uczelni z przedsiĊbiorcami.
W komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni
i przedsiĊbiorstw zagadnienia i wyzwania wspóápracy zostaáy ujĊte w postaci
szeĞciu tematów: nowe programy nauczania, sprzyjające zwiĊkszaniu szans na
rynku pracy; rozwijanie przedsiĊbiorczoĞci; transfer wiedzy: praktyczne wykorzystywanie wiedzy; mobilnoĞü – ponad granicami oraz pomiĊdzy biznesem
a Ğrodowiskiem akademickim; otwarcie uczelni na dziaáania w zakresie ksztaácenia przez caáe Īycie; lepsze zarządzanie uczelniami. W ramach pierwszego
tematu zwrócono uwagĊ na potrzebĊ wáączenia do programów nauczania umiejĊtnoĞci przekrojowych (moĪliwych do zastosowania w róĪnych dziedzinach)
oraz podstawowych pojĊü z zakresu ekonomii i techniki. W aspekcie rozwijania
przedsiĊbiorczoĞci za szczególnie waĪne uznano regularny przepáyw studentów
i wykáadowców z uczelni do przedsiĊbiorstw oraz staáą obecnoĞü przedsiĊbiorców w Ğrodowiskach akademickich. W trzecim obszarze stwierdzono, Īe nawiązanie partnerstwa miĊdzy uczelniami a maáymi i Ğrednimi przedsiĊbiorstwami
(MSP) wymaga skoncentrowania siĊ na szczególnych wyzwaniach stojących
przed tymi przedsiĊbiorstwami. W ramach tematu dotyczącego mobilnoĞci podkreĞlone zostaáy trzy kwestie: koniecznoĞü uznania i promowania wartoĞci mobilnoĞci przez uczelnie i przedsiĊbiorstwa, koniecznoĞü zmodyfikowania ram
prawnych w taki sposób, aby wspieraáy i uáatwiaáy mobilnoĞü miĊdzy uczelniami a przedsiĊbiorstwami, a takĪe koniecznoĞü odpowiedniego uznawania i akredytowania mobilnoĞci pracowników akademickich, badaczy i studentów w kierunku przedsiĊbiorstw. W aspekcie ksztaácenia ustawicznego zwrócono uwagĊ
na fakt, Īe ksztaácenie ustawiczne wymaga bliskich kontaktów pomiĊdzy uczelniami a przedsiĊbiorstwami, co pozwala na identyfikacjĊ i zaspokajanie zapotrzebowania na nowe lub zmieniające siĊ potrzeby na poziomie lokalnym i regionalnym. W ostatnim obszarze podkreĞlono, Īe Ğrodowisko tworzone przez
krajowe i regionalne ramy powinno sprzyjaü zaangaĪowaniu uczelni we wspóápracĊ z przedsiĊbiorstwami, a sama wspóápraca powinna byü zakorzeniona
w strategiach poszczególnych instytucji.
W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu Ğrodowisk akademickich z przedsiĊbiorcami: nowego partnerstwa na rzecz
modernizacji uczelni w Europie, kwestie wspóápracy zostaáy ujĊte w ponad 70
punktach. W dokumencie tym wezwano paĔstwa czáonkowskie do mobilizacji
i przyjĊcia konkretnych Ğrodków, jeĪeli funkcjonujące w nich ramy prawne i finansowe nie zachĊcają lub, co gorsza, zniechĊcają uczelnie do podejmowania
wysiáków zmierzających do zbliĪenia ze Ğrodowiskami biznesowymi. Wezwano
takĪe wáadze krajowe, regionalne i lokalne do dalszego badania i finansowania
procesów, we wspóápracy z sektorem prywatnym, co poprawi wspóápracĊ uczelni i przedsiĊbiorstw, oraz do usuniĊcia barier administracyjnych, które ją ograni-
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czają. Ponadto Parlament Europejski podzieliá w rezolucji pogląd, Īe w najbliĪszej przyszáoĞci dialog i wspóápraca pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami a uczelniami
powinny pozostaü priorytetem, tak aby partnerzy mogli korzystaü z wiedzy
w dziedzinie kultury, nauki i techniki zdobytej i rozpowszechnionej na uczelniach wyĪszych. Niemniej jednak naleĪy zachowaü niezaleĪnoĞü intelektualną
i finansową uczelni wyĪszych w stosunku do przedsiĊbiorstw, tak aby nie wystĊpowaá miĊdzy nimi stosunek zaleĪnoĞci – w kaĪdych okolicznoĞciach uczelnie muszą zachowaü swoją autonomiĊ decyzyjną w kwestii programów i struktur
zarządzania.

Wspóápraca uczelni z przedsiĊbiorcami
w Ğwietle dokumentów krajowych
W krajowych aktach prawnych problematyka wspóápracy szkóá wyĪszych
z sektorem prywatnym zostaáa ujĊta doĞü lakonicznie. W ustawie z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym [23], w ksztaácie obowiązującym od
1 paĨdziernika 2011 r., tylko dwa artykuáy odnoszą siĊ do omawianej problematyki – bezpoĞrednio art. 4 i poĞrednio art. 63. W myĞl pierwszego z nich, uczelnie wspóápracują z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym, w szczególnoĞci w zakresie prowadzenia badaĔ naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów
gospodarczych, w wyodrĊbnionych formach dziaáalnoĞci, w tym w drodze utworzenia spóáki celowej, a takĪe poprzez udziaá przedstawicieli pracodawców
w opracowywaniu programów ksztaácenia i w procesie dydaktycznym. Przejawem wspóápracy uczelni z przedsiĊbiorstwami moĪe byü powoáanie organu kolegialnego w postaci konwentu, w którego skáad mogą wchodziü, zgodnie z art.
63, przedstawiciele organów samorządu zawodowego, instytucji i stowarzyszeĔ
zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji samorządu gospodarczego
oraz przedsiĊbiorców i instytucji finansowych. Do kompetencji konwentu, okreĞlonych w statucie uczelni, zazwyczaj naleĪy opiniowanie róĪnego rodzaju inicjatyw oraz ustalanie ogólnych kierunków rozwoju szkoáy wyĪszej. JeĞli chodzi
o akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy, to jedynie w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 29 wrzeĞnia 2011 r. w sprawie
warunków oceny programowej i instytucjonalnej [14] wspomina siĊ o koniecznoĞci wykorzystania opinii przedsiĊbiorców przy tworzeniu programów ksztaácenia. Ponadto podkreĞla siĊ, Īe w ramach oceny instytucjonalnej, a wiĊc oceny
podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziaáu), uwzglĊdniana bĊdzie wspóápraca z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym.
Kwestia wspóápracy uczelni z otoczeniem gospodarczym zostaáa w nieco
szerszym i dokáadniejszym stopniu nakreĞlona w wewnĊtrznych aktach prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W uchwale nr 459/2010 okreĞlone zostaáy wymagania dotyczące dostosowania procesu ksztaácenia do potrzeb otoczenia
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spoáeczno-gospodarczego [18]. W szczególnoĞci zwrócono uwagĊ, iĪ uczelnia
lub jej jednostka organizacyjna prowadząca ksztaácenie w ramach danego kierunku studiów powinna prowadziü aktywną, usystematyzowaną wspóápracĊ
z jednostkami otoczenia spoáeczno-gospodarczego, prowadzącymi dziaáalnoĞü
w zakresie zbieĪnym z danym kierunkiem studiów. Wspóápraca ta powinna dotyczyü moĪliwie najszerszego spektrum dziaáalnoĞci jednostki organizacyjnej
uczelni, przede wszystkim w zakresie: ksztaátowania struktury kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów, efektów ksztaácenia, tworzenia planów studiów i programów nauczania, prowadzenia stosowanych badaĔ naukowych lub
dziaáalnoĞci o podobnym charakterze oraz prowadzenia ksztaácenia, w szczególnoĞci ustawicznego, wynikającego z bezpoĞrednich potrzeb lokalnego rynku
pracy. Z kolei w uchwale nr 501/2008 PaĔstwowa Komisja Akredytacyjna
stwierdza, Īe w procesie ksztaátowania koncepcji ksztaácenia, czyli opracowania
planów studiów i programów nauczania, naleĪy przewidzieü udziaá pracodawców oraz uwzglĊdniü potrzebĊ dostosowania kwalifikacji absolwenta do oczekiwaĔ rynku pracy [17]. Po 1 paĨdziernika 2011 r., a wiĊc po wejĞciu w Īycie
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyĪszym, kwestia wspóápracy z otoczeniem gospodarczym zostaáa wyraĨnie podkreĞlona w nowych uchwaáach Polskiej Komisji Akredytacyjnej i zaáącznikach do nich. Zgodnie z uchwaáą nr
920/2011 wprowadzone zostaáy nowe raporty samooceny [19], natomiast zgodnie z uchwaáami nr: 961/2011 i 962/2011 okreĞlono zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej i instytucjonalnej ([20], [21]). Zaáączniki do wyĪej wymienionych uchwaá (wzory raportów samooceny i raportów
z wizytacji) w znacznym stopniu uwzglĊdniają kwestie powiązania uczelni, wydziaáu oraz kierunku studiów z otoczeniem gospodarczym i rynkiem pracy.

Podsumowanie
Zmiany otoczenia uczelni powodują, Īe szczególnego znaczenia nabiera potrzeba wspóápracy szkóá wyĪszych z przedsiĊbiorcami. Obecnie, w okresie kryzysu gospodarczego, jest niewątpliwie wáaĞciwy moment, aby nadaü nowy silny
bodziec tej wspóápracy. W sytuacji, gdy absolwentom coraz trudniej znaleĨü
pracĊ, a przedsiĊbiorstwa podlegają silnej presji konkurencyjnej, ekonomiczna
i spoáeczna wartoĞü dodana wspóápracy wydaje siĊ bowiem mieü jeszcze wiĊksze znaczenie [4]. Proces budowania relacji uczelni z przedsiĊbiorcami powinien
byü jednym z gáównych elementów strategii uczelni. Dziaáania szkoáy wyĪszej
powinny byü nakierowane na peáne wykorzystanie potencjaáu naukowego, podniesienie jakoĞci ksztaácenia, skuteczne przygotowanie przyszáych pracowników
i pracodawców, co w efekcie bĊdzie siĊ przekáadaü na wzrost konkurencyjnoĞci
uczelni i jej absolwentów na krajowym i miĊdzynarodowym rynku pracy. Dziaáania te powinny byü realizowane wielotorowo. Wymagają one zarówno zaanga-
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Īowania ze strony samej uczelni, jak i wsparcia ze strony pracodawców. Stworzenie trwaáych ram wspóápracy pomiĊdzy instytucjami naukowymi a Ğrodowiskiem biznesu wymaga równieĪ gáĊbokich zmian systemowych i wsparcia ze
strony paĔstwa [6]. Rezultaty licznych badaĔ ankietowych przeprowadzonych
w ostatnich latach przez róĪne instytucje i oĞrodki badawcze ([1], [6], [7], [8],
[13]) wskazują, Īe sáabo rozwiniĊta wspóápraca wynika przede wszystkim z braku zrozumienia wzajemnych potrzeb, róĪnic w stylu pracy, powodów biurokratyczno-formalnych, a przede wszystkim ze zwykáego braku informacji i komunikacji miĊdzy tymi dwoma sektorami ([5], s. 8). Niestety ogólnouczelniane
strategie wspóápracy z przedsiĊbiorstwami wprowadziáo do tej pory niewiele
placówek akademickich, skupionych w nielicznych paĔstwach czáonkowskich.
W wielu krajach ramy prawne i finansowe nadal nie sprzyjają wysiákom uczelni
w kierunku wspóápracy z przedsiĊbiorstwami, a nieraz nawet ją utrudniają.
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University-Business Cooperation as an Expression
of a New Approach to the Management of the Higher Education
Institution
Summary: The aim of this paper is to present changes in perception of the management of higher
education institutions and underline the need to build relationships between higher education institutions and enterpreneurs. This paper presents the conclusions and proposals included in the documents of the EU and national levels which relate to the issue of cooperation between universities
and businesses and proposals formulated in the “Strategy for development of higher education in
Poland until 2020” prepared by a consortium of Ernst & Young Business Advisory and The
GdaĔsk Institute for Market Economy which are an expression of a new approach to the management of the higher education institution. The study was enriched by presentation of economic arguments for cooperation between universities and the private sector and barriers to cooperation between the two environments.
Keywords: higher education, entrepreneurs, management, cooperation.

