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Wstęp
Niniejszy raport stanowi prezentację i omówienie wyników ewaluacji 

projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przed-
siębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”. Beneficjentami projektu są 
studenci, pracownicy przedsiębiorstw i pracownicy naukowo-dydaktyczni 
z województwa pomorskiego.

Do głównych celów projektu należało wzmocnienie powiązań funkcji 
nauki i dydaktyki ze sferą rynkową, tak by pozytywnie wpływać na rozwój 
gospodarczy regionu, promocja i rozwój przedsiębiorczości akademickich 
wśród studentów i pracowników naukowych oraz przyczynienie się do wzrostu 
kwalifikacji zawodowych studentów, pracowników naukowych i pracowników 
przedsiębiorstw.

Z ewaluacją projektu wiązało się udzielnie odpowiedzi na określone 
problemy badawcze, których celem było ustalenie:

–	 Jaki jest istniejący w regionie potencjału do rozwoju przedsiębior-
czości?

–	 Czy projekt wpłynął na nawiązanie współpracy miedzy nauką, 
a biznesem?

–	 Czy udział w projekcie wpłynął na kompetencje, wiedzę, umiejęt-
ności oraz doświadczenie uczestników?

–	 Jak uczestnicy oceniają transfer wiedzy w którym brali udział?

–	 Jak jest ogólna opinia ogólna opinia o transferze wiedzy wśród 
studentów, pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowo-
dydaktycznych województwa pomorskiego?

–	 Jakie są preferowane formy transferu wiedzy przy rozwijaniu kom-
petencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia?

–	 Jakie są postawy absolwentów szkół wyższych wobec wyzwań 
stawianych przed nimi przez rynek pracy?
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Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety 
audytoryjnej1. Dodatkowe informacje uzyskano za pomocą wywiadu ustruktu-
ryzowanego. Dane były zbierane na różnych etapach realizacji projektu.

W rozdziale pierwszym przedstawiono cele projektu w odniesieniu 
do obecnej sytuacji gospodarczej oraz sposoby ich realizacji. W rozdziale 
drugim opisano założenia ewaluacji jako metody służącej określaniu skutecz-
ności i efektywności podejmowanych działań oraz sposób jej prowadzenia 
w niniejszym projekcie. W kolejnych rozdziałach szczegółowo przedstawiono 
i omówiono wyniki badań dotyczące każdej z grup uczestników projektu: stu-
dentów, pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Rozdział szósty zawiera informacje na temat programu stażowego realizowa-
nego w ramach projektu, a w rozdziale siódmym zawarto ocenę funkcjonalną 
zarządzania realizacją projektu.

Na końcu raportu znalazło się podsumowanie zawierające wnioski 
wynikające z realizacji projektu.

1  Zobacz: J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 97-98, 104-106.
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1. Projekt „Komercjalizacja wyników badań 
oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
przez Akademię Morską w Gdyni” – cele i działania

Współczesna gospodarka każdego rozwiniętego kraju, Europy czy też 
światowa, nie może sprawnie funkcjonować bez innowacji. Od nich bowiem 
zależy obecnie powstawanie nowych produktów, wynajdywanie nowoczesnych 
i efektywnych dróg ich produkcji, a także wprowadzanie znaczących usprawnień 
w dziedzinie zarządzania technologiami i przedsiębiorstwami, marketingiem 
oraz promocją produktów rynkowych. Szeroko rozumiana innowacyjność 
jest obecnie główną podstawą rozwoju gospodarek świata, a także stała się 
wyznacznikiem ich konkurencyjności. Źródła innowacyjności znajdują się 
w samych organizacjach gospodarczych, a stopień innowacyjności jest nie-
zależny od rozmiarów przedsiębiorstwa. Szeroko pojmowana innowacyjność 
może przejawiać się we wszystkich działaniach organizacji gospodarczej, 
począwszy od badawczo-rozwojowych, a kończąc na marketingu i promocji. 
Zarówno naukowcy jak i praktycy biznesu zadają sobie w tej sytuacji pytanie: 
kto najbardziej zasłużył na miano pioniera innowacji, komu należy się pierw-
szeństwo? Niezwykle często przeważa opinia, że pionierem innowacji jest małe 
i średnie przedsiębiorstwo, które potrafi zachować dużą elastyczność w stosunku 
do większości wyzwań dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku. 
Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na fakt, że kreowanie innowacji może, 
chodź nie musi, wymagać sporych nakładów finansowych, a na drogie badania 
i utrzymywanie ośrodków badawczo-rozwojowych stać tylko konsorcja oraz 
duże koncerny2.

Poszukując źródeł innowacyjności nie należy zapominać o roli sektora 
nauki. Od ponad kilkunastu lat w krajach europejskich nakłady na finansowa-
nie nauki są coraz bardziej ograniczane. Efektem tek sytuacji jest zacieśnianie 
się współpracy szkół wyższych i powiązanych z nimi ośrodków badawczych 
ze sferą biznesu. Wynika to z faktu, że na uczelniach, zarówno publicznych jak 
i prywatnych, w instytutach naukowych oraz wielu jednostkach badawczo-roz-

2  Igielski M., Nauka dla Biznesu, Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 1/2011, Gdynia, s.6. 
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wojowych prowadzi się badania nad nowymi technologiami, zorientowanymi 
na wytwarzanie nowych produktów i usług. Dzięki zawiązaniu współpracy 
z przedsiębiorstwami ośrodki szkolnictwa wyższego mogą pośrednio lub bez-
pośrednio pozyskiwać dodatkowe środki na działalność badawczo-rozwojową, 
zyskując szansę na wzmacnianie swojej pozycji i roli w rozwoju gospodarczym 
regionu i jego otoczenia. Gospodarki liczące się na globalnych rynku do bu-
dowania przewagi konkurencyjnej wykorzystują innowacyjne rozwiązania, 
których źródłem są zarówno sektor biznesu jak i nauki3.

Projekt „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” istotnie wpłynął na roz-
wój powiązań miedzy nauką a przedsiębiorcami. Warto zauważyć, że region 
pomorski grupuje znaczny potencjał badawczo-rozwojowy, a także posiada 
dynamicznie rozwijający się sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
który wskazywany jest jako jeden z filarów wzrostu konkurencyjności woje-
wództwa. Dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału nauki, pobudzenia 
rozwoju przedsiębiorczości oraz zachęcenia do proinnowacyjnych zachowań 
w projekcie zaplanowano kompleksowe działania, mające na celu stworzenie 
wielopłaszczyznowej platformy współpracy pomiędzy nauką a gospodarką 
oraz wspieranie oddolnych inicjatyw budowania infrastruktury dla rozwoju 
firm innowacyjnych.

Projekt został skierowany do pracowników naukowo–dydaktycznych 
szkół wyższych, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych z terenu województwo pomorskiego.

Dobór grupy odbiorców do których adresowany był projekt, został zde-
terminowany przez analizy i sondaże przeprowadzone przez Agencję Rozwoju 
Pomorza S.A. oraz Akademię Morską w Gdyni. Wyniki wykonanych badań 
wskazały na duże zainteresowanie respondentów możliwościami jakie daje 
wdrażanie innowacji w różnych dziedzinach gospodarki. Ponadto ustalono, 
że istnieje wysokie zapotrzebowanie na organizację działań pozwalających 
na nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

3  Ibidem, s. 7.
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Do głównych celów projektu należało:

–	 dalsze wzmocnienie powiązań funkcji nauki i dydaktyki ze sferą 
rynkową, by pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy regionu,

–	 promocja i rozwój przedsiębiorczości akademickich wśród studentów 
i pracowników naukowych,

–	 wzrost kwalifikacji zawodowych studentów, pracowników nauko-
wych i pracowników przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe projektu to:

–	 rozwój wiedzy i wzrost umiejętności kadry dydaktycznej i pracow-
ników przedsiębiorstw,

–	 stworzenie studentom szans wejścia na rynek,

–	 umocnienie zależności pomiędzy pracami naukowymi a praktyką 
gospodarczą,

–	 uwidocznienie korzyści płynących z zastosowania innowacji oraz 
nowych technologii dla przedsiębiorców,

–	 nawiązanie współpracy sektora MŚP z podmiotami prowadzącymi 
badania naukowe,

–	 profesjonalny i skuteczny transfer wiedzy do firm – utrwalenie 
powstałej sieci,

–	 inicjowanie korzystnych warunków do powstania i rozwijania 
przedsiębiorczości środowiska akademickiego oraz propagowanie 
idei innowacyjności,

–	 inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego 
regionu dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności wojewódz-
twa pomorskiego,
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–	 współtworzenie mechanizmów oraz wspieranie procesów komer-
cjalizacji, sprzedaży i udostępniania wyników prac naukowo-ba-
dawczych.

Zaplanowane w projekcie działania realizowane były w dużym stopniu 
przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni we współpracy z wybitnymi 
ekspertami i menedżerami. Działania te obejmowały:

1. Wydawanie cyklicznego biuletynu „Transfer Wiedzy. Science Business 
Review”4 o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej oraz 
komercjalizacji badań. Jest on wizytówką projektu, ponadto promuje 
działania prowadzone w związanych z nim ośrodkach naukowych.

2. Szkolenie pracowników przedsiębiorstw prowadzone w jednostkach 
naukowych – tematyka szkoleń została ustalona na podstawie diagnozy 
potrzeb potencjalnych uczestników.

3. Szkolenie praktyczne pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 
– tematyka szkoleń była ustalona na podstawie diagnozy potrzeb po-
tencjalnych uczestników.

4. Seminaria konsultacyjne, podczas których pracownicy naukowi rozwią-
zywali praktyczne problemy zgłaszane przez przedsiębiorców. Obok 
rozwiązywania postawionych zagadnień celem spotkań było również 
umożliwienie nawiązywania trwałej współpracy przedstawicieli nauki 
z przedstawicielami biznesu.

5. Cykl szkoleniowy z zakresu przedsiębiorczości dla studentów szkół 
wyższych, który przybliżył zagadnienia związane z indywidualną przed-
siębiorczością i zachęcał do uruchomienia własnej firmy i rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.

6. Staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.

4  Biuletyn dostępny również w wersji elektronicznej pod adresem: www.transferwiedzy.am.gdynia.pl.
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7. staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

8. Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej – bez-
płatna pomoc i usługi doradcze pomagające w całym procesie tworze-
nia od podstaw firmy oraz przygotowujące przyszłego przedsiębiorcę 
do dalszego funkcjonowania na rynku.

Zaplanowane w projekcie działania miały na celu motywowanie uczest-
ników projektu do nawiązywania relacji biznesowych, a także niwelować bariery 
utrudniające współpracę sfery biznesu ze światem nauki i rozwój przedsiębior-
czości. Przeszkody te zostaną omówione w dalszej części raportu.

Wytyczone cele i podjęte w ramach projektu działania są zgodne 
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Pomorskiego, w szczególności 
z jej głównym postulatem: „Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu 
wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności 
Regionu”5.

Projekt zapewnił również realizację działań określonych w priorytetach 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Pomorskiego:

Priorytet 1. Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (dotyczy 
firm):

–	 wsparcie izb gospodarczych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń 
przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych,

–	 wspólne inwestycje firm w innowacje, tworzenie innowacyjnych pro-
duktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych,

–	 upowszechnienie strategicznego planowania technologicznego w fir-
mach,

–	 wzrost liczby firm innowacyjnych,

5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalna Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk 2006, s. 39. 
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–	 budowa współpracy firm w grupach branżowych dla opracowywania 
branżowych strategii innowacji: przemysł okrętowy, elektronika, infor-
matyka, telekomunikacja, przemysł rafineryjny, przemysł farmaceutycz-
ny, lekka chemia, biotechnologia, przemysł metalowy, przetwórstwo 
spożywcze, budownictwo, inne branże, które się samozorganizują,

–	 tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych i skupisk firm 
innowacyjnych.

Priorytet 2. Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R – dzięki wpro-
wadzeniu nowoczesnych produktów będących wynikiem badań (dotyczy 
potencjału „świata nauki”):

–	 rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów 
B+R,

–	 opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i platform 
produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji,

–	 kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w edukacji na po-
ziomie wyższym,

–	 powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R, projektowych 
i transferu technologii,

–	 uczestnictwo w projektach międzynarodowych,

–	 rozwój badań multidyscyplinarnych6.

W opinii autorów raportu, którzy brali udział w tworzeniu i realizacji 
projektu, jest on pierwszym etapem szeroko rozpowszechnianych działań, która 
mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy o procesach innowacyj-
nych, ich znaczeniu dla funkcjonowania firmy i tworzenia nowych produktów, 
a także alternatywnych źródłach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Działania 

6  Ibidem, s. 53 – 61.
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upowszechniające innowacyjność dla rozwoju, w szczególności w firmach usłu-
gowych, pozwolą na podniesienie poziomu konkurencyjności w Pomorskiem, 
co jest zgodne z długofalową strategią rozwoju tego województwa.
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2. Ewaluacja projektu
Ewaluacja to nowe narzędzie, które od niedawna znajduje zastosowanie 

w działaniach publicznych prowadzonych przez uczelnie wyższe. Koncepcja 
ewaluacji zakłada określanie skuteczności i efektywności podejmowanych 
działań w ramach całych programów czy też jednostkowych projektów finan-
sowanych z środków finansowych Unii Europejskiej.

Ewaluacja zapewnia obserwację całego kontrolowanego procesu. 
Obowiązujące normy prawne uczyniły z niej narzędzie służące poprawie 
efektywności projektów finansowanych ze środków strukturalnych. W zapi-
sach unijnych proces ewaluacji jest definiowany jako: „osąd (ocena) wartości 
interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów 
(skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. 
Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone wyniku interwencji 
oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebra-
nych zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii”7.

Składowe procesu mają ścisły związek z podstawowym elementem 
przygotowania projektu, którym jest dokładne określenie celów i alokacja 
środków finansowych zapewniających ich osiągnięcie8.

Zasadniczym i zarazem podstawowym celem ewaluacji jest zatem ciągłe 
ulepszanie skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie 
tylko w kategoriach pozytywnych skutków społecznych lub gospodarczych 
związanych bezpośrednio z danym programem, lecz także jako zwiększanie 
przejrzystości i promowania podejmowanych działań. Jako dodatkowe cele 
ewaluacji należy między innymi wymienić9:

–	 dookreślenie wielorakich efektów programu lub działań instytucji,
–	 usprawnienie działania instytucji wdrażających projekty,
–	 poprawa jakości realizowanych programów operacyjnych i projektów,
–	 rozwój zawodowy osób zarządzających programami czy też całymi 

instytucjami,

7  Rozporządzenie Rady UE nr 1083/2006.

8  Powinna zatem zachodzić logiczna zależność pomiędzy podejmowanymi działaniami, a celami – 
przyp. autorów.

9  A. Frączkiewicz – Wronka, M. Zrałek, Ewaluacja projektu, Katowice 2008, s.19.
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–	 dostarczanie informacji koniecznych dla podejmowania decyzji,
–	 uzyskanie odpowiedzi na pytania i odniesienie się do krytyki ze strony 

beneficjentów programu, społeczności lokalnej, nadzoru administracji 
publicznej, opinii publicznej,

–	 pogłębienie odpowiedzialności za program wśród wszystkich zaintere-
sowanych jego funkcjonowaniem i efektami,

–	 usprawnienie sposobu funkcjonowania instytucji zarządzającej i nad-
zorującej program,

–	 wzmocnienie i ulepszenie procedur demokratycznych dialogu społecz-
nego, aktywności, podmiotowości itp.
Aby w wynikiem przeprowadzonego procesu ewaluacji było osiągnię-
cie zamierzonych celów jej realizacji muszą towarzyszyć następujące 
standardy10:

–	 przydatności, co oznacza że ewaluacja ma dostarczać informacje, które 
mogą zostać wykorzystane przez instytucje zarządzające, zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem;

–	 wykonalności, co oznacza że każda ewaluacja powinna uwzględniać 
ograniczenia czasowe, finansowe oraz polityczne związane z realizo-
wanym zadaniem;

–	 stosowności, co oznacza, że w toku ewaluacji powinny być brane pod 
uwagę tylko takie informacje i czynniki, które są niezbędne dla realizacji 
celów badania, np. analizy efektów programu (sposób ich uzyskania 
i wykorzystania musi gwarantować zachowanie zasad etycznych wzglę-
dem osób zaangażowanych w ewaluacje oraz tych, których dotyczą jej 
wyniki);

–	 adekwatności technicznej, co oznacza że ewaluacja musi być przepro-
wadzona zgodnie z prawem, a ze strony technicznej (np. zastosowanej 
metodologii prowadzonych badań i analiz) w sposób gwarantujący 
najwyższy stopień jakości i wiarygodności uzyskanych wyników.
Ze względu na moment przeprowadzania wyróżnia się ewaluację: 
ex-ante, mid-term, ex-post oraz on-going. Cechą różnicującą jest tutaj 

10  Ibidem, s.20-21.
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czas realizacji projektu w którym ewaluacja jest dokonywana11:
–	 ewaluacja ex-ante jest to ewaluacja przeprowadzona przed wdrażaniem 

programu i mająca za zadanie ocenić na ile planowana interwencja jest 
trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna 
w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji. Często bada 
kontekst potencjalnej interwencji, identyfikuje potencjalne trudności 
oraz diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej,

–	 ewaluacja mid-term to ewaluacja realizowana mniej więcej w poło-
wie wdrażania projektu. W jej ramach poddaje się analizie osiągnięte 
na tym etapie rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji 
programu. Jej istotną rolą jest również ocena poczynionych na etapie 
programowania założeń, w tym szczególnie celów oraz przyjętych 
wskaźników jak również aktualnego kontekstu realizacji przedsięwzięcia,

–	 ewaluacja ex-post to ocena przeprowadzana po zakończeniu realizacji 
programu, a jej zadaniem jest całościowa ocena skuteczności i efektyw-
ności interwencji oraz jej trafności i użyteczności. Szczególnie istotne 
jest tu odniesienie się do założonych celów oraz sprawdzenie na ile 
udało się je osiągnąć po zakończeniu interwencji,

–	 ewaluacja on-going ma charakter uzupełniający dla wszystkich wymie-
nionych wyżej typów ewaluacji i może być prowadzona wraz z nimi. 
Ewaluacja on-going jest prowadzona w trakcie trwania interwencji, 
jednak nie należy mylić jej z monitoringiem, gdyż jej zadaniem jest 
dokonanie pogłębionej oceny wybranych problemów. W szczególności 
skupia się ona na zarządzaniu realizacją interwencji, diagnozuje i analizuje 
problemy pojawiające się w ich trakcie oraz poszukuje możliwości ich 
rozwiązania. Ponadto służyć może pogłębionej analizie uwarunkowań 
kontekstowych, które mogą mieć znaczenie dla powodzenia realizacji 
programu,
Wszystkie powyżej wymienione rodzaje ewaluacji są oparte o ustanda-

ryzowane kryteria, które odzwierciedlają swoisty kanon norm, według których 
ocenia się dany projekt.

11  Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podręcznik ewaluacji 
programów realizowanych przez władzę wdrażającą programy europejskie, Zespół ds. Ewaluacji i Promocji, 
Wersja 2006/11/2, Warszawa 2006, s. 25-26.
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W procesie oceny realizacji i rezultatów poszczególnych projektów 
szczególne znaczenie ma precyzyjne określenie twardych i miękkich rezulta-
tów, które udało się osiągnąć podczas realizowanych działań projektowych:

–	 rezultaty twarde przedstawiane są jako zdefiniowane, policzalne korzy-
ści, które osiągnął każdy beneficjent projektu (np. udokumentowane 
zdobycie nowych kompetencji, uczestnictwo w stażu itp.), są one łatwo 
identyfikowane i mierzalne,

–	 rezultaty miękkie stanowią fazę przejściową na drodze do osiągnię-
cia rezultatów twardych i można do nich zaliczyć m.in. np. poprawę 
umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności rozwiązywania 
problemów czy zarządzania i planowania projektem itp.
Sam proces ewaluacji składa się z chronologicznie ułożonych etapów, 

których właściwe zrealizowanie gwarantuje jakość i użyteczność ewaluacji12:
1. Planowanie ewaluacji, gdzie dokonuje się analizy potrzeb oraz 

wstępnego określenia zakresu ewaluacji, biorąc pod uwagę możli-
wości czasowe i finansowe wnioskodawcy.

2. Projektowanie ewaluacji, gdzie dokonuje się właściwej konceptu-
alizacji badania.

3. Zbieranie i analiza danych, gdzie dokonywane są prace badawcze 
oraz analizowane zebrane dane.

4. Raportowanie, gdzie wyniki ewaluacji są prezentowane w formie 
raportu oraz poddawane dyskusji i konsultacji.

5. Wykorzystanie wyników ewaluacji, gdzie zaprezentowane w raporcie 
ewaluacyjnym informacje służą podejmowaniu decyzji zmierzają-
cych do udoskonalenia ewaluowanego przedsięwzięcia.

Na potrzeby realizacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz 
kreowania postaw przedsiębiorczych przez Akademią Morską w Gdyni” ewa-
luacja podjętych działań oraz ich rezultatów została przeprowadzona w opar-
ciu o kryteria ustalone przez Radę Unii Europejskiej w Rozporządzeniach nr 
1260/1999 (art. 40 – 43) i nr 1083/2006 (art. 47- 48). Ewaluacja była prowa-
dzona jako analiza trafności proponowanych działań, ocena bieżąca oraz ocena 

12  Ibidem, s. 31.
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efektywności, czyli ewaluacja ex-ante, on-going i ex-post. Ewaluacja tego 
rodzaju, zgodnie z metodologią wymaganą w ramach POKL, oznacza ocenę 
trafności podejmowanych działań, rozpatrywanie wyników projektu, określenie 
poziomu realizacji celu, analizę stopnia wdrożenia oraz określenie wskaźników 
rezultatów miękkich i twardych.

Niniejszy raport stanowi wynik przeprowadzonej ewaluacji. Składają 
się na nią wymienione poniżej zakresy:

–	 uzyskanie informacji na temat subiektywnego odczucie członków grup 
docelowych co do poziomu udzielonego wsparcia,

–	 uzyskanie informacji od członków grup docelowych na temat Transferu 
Wiedzy oraz przedsiębiorczości w kontekście udzielonego wsparcia,

–	 identyfikowanie problemów pojawiających się w zarządzaniu projektem,
–	 ocenę metod marketingowych związanych z realizacją projektu.

Głównym celem prowadzonej ewaluacji była identyfikacja czynników 
mających wpływ na wystąpienie efektów realizowanego programu oraz ocena 
korzyści uzyskanych przez wszystkich odbiorców projektu i stopnia ich satysfakcji 
z interwencji w której brali udział. Celami szczegółowymi ewaluacji projektu 
„Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
przez Akademię Morską w Gdyni” są:

–	 określenie stopnia zgodności działań prowadzonych w projekcie z przy-
jętymi założeniami,

–	 podniesienie skuteczności i efektywności ewaluowanego projektu po-
łączone ze zdobyciem doświadczenia, które może zostać wykorzystane 
przy realizacji kolejnych realizowanych projektów,

–	 identyfikacja pojawiających się problemów,
–	 wskazanie przyszłych kierunków rozwoju,
–	 identyfikacje trendów prowadzących do uczenia się i samodoskonalenia.

W ramach ewaluacji przeprowadzono ocenę realizacji wybranych re-
zultatów miękkich pod kątem trzech kryteriów: trafności, skuteczności oraz 
użyteczności. Nie brano pod uwagę kryterium trwałości bowiem w chwili 
obecnej bez faktycznego zbadania dalszych losów Beneficjentów Ostatecznych 
projektu nie można wnioskować o trwałych zmianach w ich sytuacji życiowej.
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3. Studenci
W dzisiejszych czasach odbycie studiów wyższych nie jest już przy-

wilejem, a możliwość uzyskania wykształcenia wyższego ma niemal każdy. 
Powszechne jest dążenie do uzyskania dyplomu. Fakt ten znajduje odzwier-
ciedlenie w statystykach. Podczas gdy na początku dekady polskie uczelnie 
ukończyło 259 tys. absolwentów, to w 2010 roku liczba ta wzrosła do prawie 
475 tys., czyli niemal dwukrotnie. Warto zauważyć że w 2010 roku mury 
uczelni opuściło ponad 312 tys. kobiet, co stanowi dwie trzecie wszystkich 
absolwentów. Pod względem ich liczby niekwestionowanym liderem wśród 
województw jest Mazowsze. W 2010 roku dyplom jednej z mazowieckich 
uczelni trafił do ponad 80 tys. osób13.

Województwo pomorskie plasuje się na 8 miejscu z blisko 24 tyś. ab-
solwentów. Niestety ilość bezrobotnych absolwentów jest na tyle wysoka, że 
w rankingu województw według liczby osób zaraz po studiach, które nie mogą 
znaleźć pracy, pomorskie znajduje się w połowie. Pomimo, że studenci uczelni 
wyższych w naszym województwie wykazują dużą aktywność w poszukiwaniu 
pracy to w 2010 roku pracowało 3/4 wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich 
12 miesięcy ukończyli studia. Problemy ze znalezieniem pracy miało 13% ab-
solwentów. Taki sam odsetek dotyczył osób nieaktywnych zawodowo – czyli 
tych, którzy po uzyskaniu dyplomu z różnych przyczyn nie pracowali albo nie 
byli zainteresowani podjęciem pracy14.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że studenci z województwa pomorskiego 
są na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o wysokość pierwszych zarobków. 
Średnio zarabiają blisko 2700 złotych brutto, przy czym najlepiej opłacani byli 
ci, którzy znaleźli pracę w branży IT. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 
3 500 PLN. Druga w kolejności branża – przemysł lekki, to zarobki mniejsze 
o 1 200 PLN. Najniższe płace otrzymywały osoby podejmujące pracę w handlu, 
gdzie mediana wyniosła 2 000 PLN. Najbardziej atrakcyjne pod względem 

13  Igielski M., Absolwenci na Pomorzu, , Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 6/2012, Gdynia, 
s.11.

14  Na podstawie informacji i badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak i zawartych 
na stronach internetowych: www.rynekpracy.pl, www.wynagrodzenia.pl (data pobrania 27 luty 2012)
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wynagrodzeń były stanowiska w działach programowania. Najmniej korzystne 
warunki płacowe oferowano w działach kadr i płac oraz obsługi klienta15.

Im większy był poziom zatrudnienia w firmie, tym wyższe były zarobki. 
W mikro przedsiębiorstwach płaca absolwenta osiągała 2 100 PLN. Z kolei 
w dużych spółkach wzrastała do 2 788 PLN. Wyjątkiem od tej reguły są płace 
osób w największych firmach, które kształtowały się na poziomie 2 600 PLN16.

Analiza danych poprzedzająca niniejsze badania prowadzone w ramach 
projektu daje podstawy do twierdzenia, że studenci z województwa pomorskiego 
nie są aktywni zawodowo w obszarze praktyk i staży studenckich. Jednakże 
zintensyfikowała się ich aktywność na polu sezonowej i regularnej pracy zawo-
dowej w trakcie studiów. Niemal co trzeci przyznaje, że jest w chwili obecnej 
gdzieś zatrudniony.

Zaledwie 52% studentów planuje kontynuowanie nauki na studiach 
II stopnia po ukończeniu studiów licencjackich. Wskazuje to na rosnące zainte-
resowanie podjęciem pracy zawodowej i wykorzystanie stworzonej możliwości 
zakończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich17.

Obserwacja sytuacji na rynku pracy upoważnia do stwierdzenia, że 
zarówno szkoły wyższe, jak i szkoły ponadgimnazjalne nie przygotowują 
z zakresu przedsiębiorczości, co stanowi poważną przeszkodę dla absolwentów 
chcących założyć własną firmę. Studenci bardzo sceptycznie oceniają swoje 
przygotowanie przez system edukacji do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Jednocześnie przyznają, że w programach studiów znalazły 
się zajęcia (wykłady, ćwiczenia) związane z rozwijaniem przedsiębiorczości. 

15  Ibidem.

16  Ibidem.

17  Na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zebranych przez 
Pentor International Poznań. Badanie z 2010 roku pt. „Studenci ostatniego roku szkół wyższych – pracodawcy 
czy pracownicy?”, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 5521 studentów ostatniego roku studiów 
stacjonarnych (dziennych) magisterskich i licencjackich większości szkół wyższych (23 szkoły wyższe, zarówno 
publiczne, jak i prywatne) w województwie pomorskim. Zrealizowano je na przełomie kwietnia i maja 2010 roku. 
Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety audytoryjnej. Głównym celem badania 
było określenie potencjału do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Ponadto, badano postawy absolwentów 
szkół wyższych wobec wyzwań na rynku pracy i kształtowania możliwości własnego rozwoju zawodowego, które 
są jednym z elementów wpływających na warunki rozwoju regionu.
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Okazuje się, że mimo tego brakuje informacji praktycznych z zakresu rozwijania 
przedsiębiorczości, na przykład dotyczących tworzenie biznesplanu. Można 
zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tematyką związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej.

3.1. Problem badawczy, cel i metodyka badań

Przeprowadzone badanie miało na celu ustalenie czy udział w transferze 
wiedzy wpłynął na kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie 
uczestników. Pytano również jak oceniają oni transfer wiedzy w którym brali 
udział. Ponadto badanie ma pokazać jaka jest ogólna opinia o transferze wie-
dzy i czy według respondentów może być on wykorzystany do nawiązywania 
współpracy między kierunkami ekonomicznymi szkół wyższych a praktyką 
gospodarczą. Badanie ma również na celu określenie, jakie są preferowane 
formy transferu wiedzy przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
oraz doświadczenia.

Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety 
audytoryjnej18. Złożoność i mnogość badanych problemów wymagała zadania 
uczestnikom projektu bardzo dużej ilości pytań. Aby temu zapobiec, opisywaną 
zbiorowość (90 osób) podzielono na dwie grupy. Zapobiegło to nadmierne-
mu rozbudowaniu ankiet badawczych, ponieważ każda z grup odpowiadała 
tylko na część pytań. Dobór badanych jednostek do każdej grupy był losowy. 
W pierwszej (I) grupie badawczej znalazło się 60, a w drugiej (II) 30 osób. 
O podziale badania na dwie części zadecydował również fakt, że podczas jego 
trwania prowadzono jego ewaluacje. Było to zaplanowane działanie, którego 
celem było uściślenie procesu badawczego poprzez dopasowanie narzędzia 
badawczego do rozwiązywanych problemów.

Opracowanie wyników badania służy realizacji celów projektu związa-
nych z obserwacją trendów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorczością, oceną 
potencjału i poziomu rozwoju regionu oraz budową zasobów informacyjnych 
samorządu. Głównym celem badania było określenie istniejącego w regionie 

18 Zobacz: J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 97-98, 104-106.
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potencjału do rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto, badano postawy absolwen-
tów szkół wyższych wobec wyzwań stawianych przed nimi przez rynek pracy, 
a także możliwości kształtowania własnego rozwoju zawodowego, które są 
jednym z elementów wpływających na warunki rozwoju regionalnego.

Wartością dodaną przeprowadzonych badań jest:

–	 określenie potrzeb edukacyjnych studentów w zakresie przedsię-
biorczości,

–	 wysunięcie wniosków dla uczelni wyższych w zakresie dostosowania 
kierunków studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy,

–	 stwierdzenie postaw i potencjalnych różnic w nastawieniu do dzia-
łalności.

3.2. Grupa badawcza

Uczestnikami szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, realizowanych 
w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, byli studenci kierunków 
ekonomicznych szkół wyższych z województwa pomorskiego. W szkoleniach 
wzięło udział 90 osób, w tym 61 kobiet i 29 mężczyzn, w wieku od 20 do 31 
lat. Struktura płci uczestników została pokazana na wykresie 1.
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67,78%

32,22%

K M

Wykres 1. Struktura uczestników według płci

Źródło: badania i opracowanie własne.

Wśród studentów województwa pomorskiego przeważają kobiety, 
co może wyjaśniać ich wysoki udział wśród uczestników szkoleń. Warto jed-
nocześnie zauważyć, że według danych GUS za I kwartał 2012 roku, wśród 
wszystkich firm funkcjonujących na pomorskim rynku gospodarczym tylko 
23% zostało założonych przez kobiety19. Duże zainteresowanie ze strony kobiet 
szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości może przyczynić się do zmiany ste-
reotypowego podejścia, według którego typowy przedsiębiorca to mężczyzna.

Średnia arytmetyczna wieku wyniosła 23 lata i była równa medianie. 
Oznacza to, że 50% studentów biorących udział w szkoleniach miało nie więcej 
niż 23 lata, a pozostałe 50% studentów miało nie mniej niż 23 lata. Dominanta 
wieku również wyniosła 23 lata. Wynika z tego, że wśród studentów, którzy 
wzięli udział w transferze wiedzy najwięcej było osób mających 23 lata.

Szereg rozdzielczy przedziałowy pokazujący ilość uczestników ze wzglę-
du na wiek przedstawiono w tabeli 1.

19  Źródło: www.gus.stat.pl, dane pobrane w kwietniu 2012 r.
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Tabela 1. Szereg rozdzielczy przedziałowy 
dla wieku uczestników

wiek 
uczestników

ilość 
uczestników odsetek

20-22 12 13,33%
22-24 56 62,22%
24-26 19 21,11%
26-28 2 2,22%
28 i więcej 1 1,11%
RAZEM 90 100,00%

Źródło: badania i opracowanie własne.

Rozkład wieku uczestników został pokazany na wykresie 2.
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Wykres 2. Rozkład wieku uczestników – histogram

Źródło: badania i opracowanie własne.

Układ ten znalazł odzwierciedlanie w strukturze studentów kwalifikowa-
nych według kryterium poziomu studiów. W szkoleniach wzięli udział przede 
wszystkim studenci magisterskich studiów uzupełniających (II stopnia, MSU), 
którzy stanowili ponad 76% ogółu zgłaszających potrzebę dodatkowego szko-
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lenia obok uczestnictwa w studiach. Studenci studiów licencjackich (I stopnia) 
stanowili niespełna 24% ogółuszkolonych. Oznacza niewątpliwie większą doj-
rzałość studentów MSU, którzy wykazali większe zainteresowanie poszerzeniem 
swoich kompetencji przed wejściem na rynek pracy po skończonej edukacji. 
Dokładną strukturę uczestników według rodzaju studiów obrazuje wykres 3.

23,86%

76,14%

studia I stopnia studia II stopnia

Wykres 3. Struktura uczestników ze względu na rodzaj studiów

Źródło: badania i opracowanie własne.

Wśród studentów biorących udział w szkoleniach związanych z trans-
ferem wiedzy przeważały osoby niepracujące. Stanowiły one ponad 84% ogółu 
uczestników (wykres 4). Może to świadczyć o tym, że osoby chcące podnieść 
swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wychodzących 
poza ramy studiów, nie znajdują czasu na podjęcie pracy. Z praktyki wynika, 
że polskim studentom w Pomorskiem z trudnością przychodzi łączenie nauki 
z pracą. Dzieje się tak nawet jeżeli przyjmuję ona formę dorywczego zajęcia.
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15,73%

84,27%

pracujący niepracujący

Wykres 4. Struktura uczestników ze względu na zatrudnienie

Źródło: badania i opracowanie własne.

Pracujący w zdecydowanej większości (83,33% ogółu uczestników) są 
zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, a pozostałych z pracodawcą wiąże 
umowa o dzieło (wykres 5). Wszystkie osoby z „grupy pracujących” są za-
trudnieni średnio od około 3 lat. Oznacza to, że w opisywanej grupie studenci 
podejmowali pracę zaraz po rozpoczęciu nauki studiów.
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16,67%

83,33%

umowa o dzieło umowa zlecenie

Wykres 5. Forma zatrudnienia pracujących uczestników

Źródło: badania i opracowanie własne.

3.3. Przedmiot transferu wiedzy

Transfer wiedzy obejmował cykl szkoleń na temat przedsiębiorczości, 
których przebieg zaplanowano tak, aby uczestnicy mieli możliwość uzyskania 
kompleksowej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności. Program obejmował 
tematykę związaną z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Materiał, który znalazł się w programie dotyczył następujących dziedzin:

– Projektowanie działalności gospodarczej – co, gdzie 
i kiedy? 

– Mój mały biznes-plan. 

– Prowadzenie finansów przedsiębiorstwa. 

– Marketing i promocja. 

– Prawo pracy w praktyce. 

– Negocjacje w biznesie. 
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– Elementy zarządzania zespołem pracowników. 

– Dofinansowanie zewnętrzne.

3.4. Poziom wiedzy uczestników przed transferem wiedzy20

Przed rozpoczęciem szkoleń, wiedza uczestników transferu wiedzy zo-
stała zbadana za pomocą testów sprawdzających. Pytania dotyczyły zagadnień 
związanych z materiałem przekazywanym w ramach transferu wiedzy. Ocena 
uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na ustalenie poziomu wiedzy uczestników 
przed ich przystąpieniem do cyklu szkoleń. Rezultaty przedstawiono w tabeli 
2 oraz na wykresie 6.

Analizując ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na pytania te-
stowe, można zauważyć, że wśród uczestników szkoleń przeważały osoby nie 
posiadające lub mające podstawową wiedzę z tematów, które były prezento-
wane w ramach transferu wiedzy. Wskazuje to wyraźnie, że studentom brakuje 
umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy

Jednocześnie na podstawie prowadzonych indywidualnie z uczestnika-
mi projektu wywiadów okazało się, że ponad połowa z nich posiada pomysł 
na własny biznes. Pozostała część badanych nie potrafiła jednak sprecyzować 
jaki rodzaj działalności chciałaby prowadzić w przyszłości.

Analizując wyniki testu można dojść do wniosku, że część studentów 
wyrażających chęć założenia własnej firmy nie jest do końca pewna swojej 
decyzji. Na tym etapie życia można to uznać za deklaracje, niż ostateczne, 
przemyślane decyzje. Prawie połowa uczestników zainteresowana założeniem 
własnej działalności gospodarczej nie potrafi jasno sprecyzować, kiedy to nastąpi. 
Osoby te często nie potrafią wskazać nawet przybliżonego terminu oraz brak 
im jasno sprecyzowanego pomysłu na własny biznes. Z tego względu można 
przypuszczać, że przynajmniej część z tych osób wybierze w przyszłości inną 
ścieżkę kariery zawodowej niż prowadzenie własnego biznesu.

20  Ankietowaniem została objęta I grupa badanej zbiorowości.
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Tabela 2. W
iedza uczestników

 z poszczególnych tem
atów

 na początku transferu w
iedzy

 
W

iedza
brak

podstawowa
dobra

bardzo 
dobra

Tem
at

 
P

rojektow
anie działalności gospodarczej – co, gdzie i kiedy?

26,67%
60,00%

13,33%
0,00%

M
ój m

ały biznes-plan
10,00%

36,67%
40,00%

13,33%

P
row

adzenie finansów
 przedsiębiorstw

a
18,33%

28,33%
35,00%

18,33%

M
arketing i prom

ocja
43,33%

31,67%
23,33%

1,67%

P
raw

o pracy w
 praktyce

35,00%
50,00%

11,67%
3,33%

N
egocjacje w

 biznesie
10,00%

31,67%
40,00%

18,33%

E
lem

enty zarządzania zespołem
 pracow

ników
15,00%

51,67%
21,67%

11,67%

D
ofinansow

anie zew
nętrzne

20,00%
65,00%

15,00%
0,00%

Źródło: badania i opracow
anie w

łasne.
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23,33%

11,67%
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co, gdzie i kiedy?

M
ój m

ały biznes-
plan

Prow
adzenie

finansów
przedsiębiorstw

a

M
arketing i

prom
ocja

Praw
o pracy w

praktyce
N

egocjacje w
biznesie

Elem
enty

zarządzania
zespołem

pracow
ników

D
ofinansow

anie
zew

nętrzne

zakres m
ateriału

odsetek uczestników

brak
podstaw

ow
a

dobra
bardzo dobra

W
ykres 6. W

iedza uczestników
 z poszczególnych tem

atów
 na początku transferu w

iedzy
Źródło: badania i opracow

anie w
łasne.
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Agregując wyniki badań obliczono syntetyczny wskaźnik, pokazujący 
ogólny poziom wiedzy uczestników szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. 
Wykres 7. przedstawia ogólną wiedzę uczestników na temat zakładania dzia-
łalności gospodarczej i prowadzenia małej firmy. Osoby, które nie udzieliły ani 
jednej poprawnej odpowiedzi stanowiły 44,38% ogółu. Studenci wykazują się 
niską znajomością instytucji wspierających przedsiębiorczość w województwie 
pomorskim, a większość z nich nie ma zamiaru korzystać z ich usług. Ci, któ-
rzy mają w przyszłości zamiar skorzystać z usług oferowanych przez ośrodki 
wspomagające przedsiębiorczość, wymienili wśród nich Agencję Rozwoju 
Pomorza, następnie Izby Gospodarcze oraz Inkubatory Przedsiębiorczości, 
jako miejsca gdzie udadzą się po pomoc w uruchomieniu własnego biznesu.

22,29%

44,38%

25,00%

8,33%

brak podstawowa dobra bardzo dobra

Wykres 7. Ogólna wiedza uczestników z przedsiębiorczości 
na początku transferu wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.
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3.5. Poziom wiedzy uczestników po zakończeniu transferu 
wiedzy21

Na zakończenie szkoleń uczestnicy transferu wiedzy deklarowali, jaki 
według nich był ich poziom wiedzy przed przystąpieniem oraz po ukończeniu 
cyklu szkoleń w ramach transferu wiedzy. Wyniki z podziałem na poszczególne 
tematy szkoleń przedstawiono w tabeli 3. Średnia z tych ocen została pokazana 
na wykresie 8.

18,61%

47,30%

30,12%

3,98%
1,47%

10,44%

47,81%

40,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

brak podstawowa dobra bardzo dobra

wiedza

od
se

te
k 

uc
ze

st
ni

kó
w

przed transferem po transferze

Wykres 8. Średni poziom wiedzy deklarowany przez uczestników 
przed i po transferze wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.

Po zakończeniu transferu wiedzy można zauważyć wyraźny spadek 
ilości osób w grupach wskazujących przed transferem na brak lub podstawową 
wiedzę z tematyki szkoleń. Osoby te, w większości przypadków, po zakoń-
czeniu transferu wiedzy określają swoją wiedzę na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym, co niewątpliwie potwierdza zasadność doboru zakresu merytorycznego 
szkoleń oraz formę ich organizacji. Warsztaty prowadzone w ramach cyklu 

21  Ankietowaniem została objęta I grupa badanej zbiorowości. 
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Tabela 3. Poziom
 w

iedzy przed i po transferze w
iedzy deklarow

any przez jego uczestników

Tem
at

deklarow
any przez uczestników

 poziom
 w

iedzy

przed transferem
po transferze

brak
podstaw

ow
a

dobra
bardzo 
dobra

brak
podstaw

ow
a

dobra
bardzo 
dobra

P
rojektow

anie działalności 
gospodarczej – co, gdzie i kiedy?

10,17%
49,15%

37,29%
3,39%

0,00%
1,67%

51,67%
46,67%

M
ój m

ały biznes-plan
16,67%

48,33%
31,67%

3,33%
0,00%

6,67%
45,00%

48,33%

P
row

adzenie finansów
 

przedsiębiorstw
a

23,73%
52,54%

18,64%
5,08%

3,39%
13,56%

50,85%
32,20%

M
arketing i prom

ocja
8,33%

40,00%
48,33%

3,33%
0,00%

5,00%
43,33%

51,67%

P
raw

o pracy w
 praktyce

26,67%
45,00%

26,67%
1,67%

0,00%
16,67%

53,33%
30,00%

N
egocjacje w

 biznesie
21,67%

41,67%
28,33%

8,33%
0,00%

11,67%
46,67%

41,67%

E
lem

enty zarządzania zespołem
 

pracow
ników

16,67%
48,33%

30,00%
5,00%

1,67%
11,67%

48,33%
38,33%

D
ofinansow

anie zew
nętrzne

25,00%
53,33%

20,00%
1,67%

6,67%
16,67%

43,33%
33,33%

Źródło: badania i opracow
anie w

łasne.
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szkoleń z przedsiębiorczości były prowadzone przez praktyków, którzy poza 
wiedzą i doświadczeniem starali się przekazać również pozytywne wzorce 
przedsiębiorczości.

-17,15%

-36,85%

17,70%

36,30%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

1

wiedza

od
se

te
k 

uc
ze

st
ni

kó
w

brak podstawowa dobra bardzo dobra

Wykres 9. Zmiana udziału osób w grupach o określonym poziomie wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.

Porównując wiedzę uczestników przed i po transferze określono zmianę 
jej poziomu. Z przeprowadzonych badań wynika, że nastąpił wzrost poziomu 
wiedzy (wykres 10).
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1,47%

21,08%

49,48%

24,22%

3,76%

0,00%

10,00%
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60,00%

brak mały średni duży bardzo duży

wzrost poziomu wiedzy

od
se

te
k 
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ze

st
ni

kó
w

Wykres 10. Wzrost poziomu wiedzy uczestników

Źródło: badania i opracowanie własne.

Uczestnicy, przed określeniem jaki jest ich poziom wiedzy po zakoń-
czeniu szkolenia, musieli udzielić odpowiedzi na opisowe pytania teoretyczne. 
W ten sposób sprawdzano znajomość każdej z części materiału, który znalazł 
się w transferze wiedzy. Wykres 11 pokazuje odsetek uczestników, którzy 
odpowiedzieli bezbłędnie na pytania.
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od
se
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ze
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kó
w

Wykres 11. Odsetek uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli 
na pytania teoretyczne

Źródło: badania i opracowanie własne.

3.6. Wpływ transferu wiedzy na umiejętności praktyczne 
uczestników22

Uczestników transferu wiedzy zapytano czy miał on wpływ na ich umie-
jętności praktyczne. Wszyscy badani (100%) potwierdzili, że transfer wiedzy 
pozytywnie wpłynął na poziom ich umiejętności praktycznych.

Zbadano również, jaki odsetek uczestników uważa, że szkolenia wpłynęły 
na ich umiejętności praktyczne. Najwięcej uczestników wskazało na szkolenia 
z zakresu marketingu i promocji (70%), konstruowania biznes planu (68,33%) 
oraz negocjacji w biznesie (66,67%). Uzyskane wyniki pokazuje wykres 12.

22  Ankietowaniem została objęta I grupa badanej zbiorowości. 
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Wykres 12. Odsetek uczestników, którzy uważają, że nastąpił wzrost 
ich umiejętności praktycznych według tematów szkoleń

Źródło: badania i opracowanie własne.

Studenci i pracodawcy zwracają uwagę na niewystarczające przygoto-
wanie absolwentów szkół wyższych do wymagań rynku pracy. Kreatywność 
i otwarte horyzonty to cenne przymioty obok których młody pracownik 
powinien posiadać zdolność do rozwiązywania podstawowych problemów 
praktycznych w wybranym przez niego zawodzie. Środowiska studenckie 
i biznesowe domagają się wdrożenia określonych rozwiązań, mających 
na celu poprawę wykształcenia i przygotowanie absolwentów do przyszłej 
pracy zawodowej dzięki włączeniu w proces edukacji sfery gospodarczej. 
W tym celu domagają się23:

–	 utworzenia sprawnego systemu staży studenckich, podczas których 
studenci w praktyce zapoznają się z pracą w firmie, zdobędą nie-
zbędną wiedzę i doświadczenie,

23  Igielski M., Absolwenci na Pomorzu, , Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 6/2012, Gdynia, 
s.12.
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–	 dostosowania programów nauczania, tworzenie kierunków studiów, 
wprowadzenie przedmiotów adekwatnych do wymogów lokalnego 
rynku pracy (w tej kwestii dobrym rozwiązaniem wydaje się korzy-
stanie z konsultacji samych przedsiębiorców),

–	 wymiany doświadczeń w procesie kształcenia studentów, polegają-
ca m.in. na udziale doświadczonych przedsiębiorców w zajęciach 
dydaktycznych, prowadzeniu zajęć panelowych, które umożliwią 
studentom weryfikację oczekiwań.

–	 zapewnienia możliwości doskonalenia wiedzy nabytej w trakcie 
studiów i rozwijanej w toku pracy zawodowej poprzez dokształcanie 
na studiach podyplomowych,

–	 zapewnienia praktycznej (biznesowej) znajomości języków obcych.

Podczas badania sprawdzono, czy występuje zależność pomiędzy odset-
kiem prawidłowych odpowiedzi na opisowe pytania teoretyczne oraz odsetkiem 
uczestników uważających, że nastąpił wzrost ich umiejętności praktycznych. 
Uzyskano diagram korelacyjny (wykres 13) na którym można zaobserwować 
układ punktów charakterystyczny dla zależności liniowej. Przez zbiór tych 
punktów da się wykreślić prostą, którą można opisać liniową funkcją regre-
sji. Dla tego typu danych ocena siły i kierunku współzależności jest możliwa 
za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Jego wartość w badanym 
przypadku wynosi 0,81, co oznacza występowanie między badanymi cechami 
silnej korelacji dodatniej.

Można zatem stwierdzić, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy 
udzieleniem poprawnej odpowiedzi na pytanie teoretyczne, a stwierdzeniem 
uczestnika, że szkolenie podniosło poziom jego umiejętności praktycznych 
z określonej dziedziny.
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Wykres 13. Diagram korelacyjny pokazujący zależność pomiędzy 
prawidłowymi odpowiedziami, a odsetkiem uczestników 
uważających, że nastąpił wzrost ich umiejętności praktycznych

Źródło: badania i opracowanie własne.

3.7. Transfer wiedzy a kompetencje i doświadczenie 
uczestników24

Po zakończeniu cyklu szkoleń część jego uczestników poproszono, 
aby określili w jakim stopniu transfer wiedzy wpłynął na ich kompetencje, 
wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. W tym celu respondentom zadano 
następujące pytania:

–	 Czy uważasz, że udział w transferze wiedzy spowodował pod-
niesienie poziomu Twoich kompetencji zawodowych?

–	 Czy uważasz, że udział w transferze wiedzy spowodował zwięk-
szenie zasobów Twojej wiedzy zawodowej?

–	 Czy uważasz, że udział w transferze wiedzy spowodował zwięk-
szenie Twoich umiejętności zawodowych?

24  Ankietowaniem została objęta II grupa badanej zbiorowości.
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–	 Czy uważasz, że udział w transferze wiedzy spowodował zwięk-
szenie Twojego doświadczenia zawodowego?

Ankietowani mogli wybierać spośród następujących odpowiedzi:

–	 tak,
–	 raczej tak,
–	 raczej nie,
–	 nie.

W sytuacji, gdy nie byli w stanie jednoznacznie określić jaki wpływ 
miał udział w transferze wiedzy, mogli wybrać opcję „nie wiem”. Uzyskane 
wyniki pokazano na kolejnych wykresach.

Zdecydowana większość uczestników, uważa, że udział w transferze 
wiedzy przyczynił się do podniesienia poziomu ich kompetencji zawodowych. 
Odpowiedzi „tak” udzieliło 50% badanych, „raczej tak” 30%. Ilustruje to wy-
kres 14.

50,00%

30,00%

10,00%

3,33%
6,67%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 14. Czy udział w transferze wiedzy spowodował podniesienie 
poziomu kompetencji zawodowych?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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73,33% badanych uważa, że udział w transferze wiedzy spowodował 
u nich zwiększenie zasobów wiedzy zawodowej (wykres 15).

73,33%

26,67%

0,00%

0,00%

0,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 15. Czy udział w transferze wiedzy spowodował zwiększenie 
zasobów wiedzy zawodowej?
Źródło: badania i opracowanie własne.

Przeważająca część respondentów uważa, że udział w transferze wiedzy 
spowodował zwiększenie ich umiejętności zawodowych. Odpowiedzi „tak” 
udzieliło 50% badanych, „raczej tak” 20%. Pokazuje to wykres 16.
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50,00%

20,00%

13,33%

3,33%

13,33%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 16. Czy udział w transferze wiedzy spowodował zwiększenie 
umiejętności zawodowych?
Źródło: badania i opracowanie własne.

Ponad połowa badanych uważa, że udział w transferze wiedzy spowo-
dował zwiększenie doświadczenia zawodowego. Odpowiedzi „tak” udzieliło 
40% badanych, „raczej tak” 20%. Pokazuje to wykres 17.

40,00%

20,00%

13,33%

16,67%

10,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 17. Czy udział w transferze wiedzy spowodował zwiększenie 
doświadczenia zawodowego?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Uśredniając uzyskane wyniki można określić łączny wpływ transferu 
wiedzy na kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie uczestni-
ków. Średnio odpowiedzi „tak” udzieliło 53,33% ankietowanych, „raczej tak” 
24,17% ogółu respondentów. Większość badanych uważa, że transfer wiedzy 
pozytywnie wpłynął na ich kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświad-
czenie. Opinie uczestników świadczą o wysokiej skuteczności transferu wiedzy. 
Strukturę średniej z odpowiedzi pokazano na wykresie 18.

53,33%

24,17%

9,17%

5,83%

7,50%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 18. Czy udział w transferze wiedzy pozytywnie wpłynął 
na kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Pomorskie ośrodki naukowe sygnalizują następujące problemy25:

–	 Poziom przygotowania absolwentów szkół średnich z zakresu 
przedmiotów ścisłych obniża się z roku na rok – prognozowane jest 

25  Na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zebranych przez 
Pentor International Poznań. Badanie z 2010 roku pt. „Studenci ostatniego roku szkół wyższych – pracodawcy 
czy pracownicy?”, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 5521 studentów ostatniego roku studiów 
stacjonarnych (dziennych) magisterskich i licencjackich większości szkół wyższych (23 szkoły wyższe, zarówno 
publiczne, jak i prywatne) w województwie pomorskim. Zrealizowano je na przełomie kwietnia i maja 2010 roku. 
Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety audytoryjnej. Głównym celem badania 
było określenie potencjału do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Ponadto, badano postawy absolwentów 
szkół wyższych wobec wyzwań na rynku pracy i kształtowania możliwości własnego rozwoju zawodowego, które 
są jednym z elementów wpływających na warunki rozwoju regionu.
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zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków ścisłych, 
inżynierskich.

–	 Studenci wybierają obecnie specjalizacje kierując się często atrakcyj-
nością samych studiów, a nie potrzebami rynku pracy. Jednocześnie 
szkoły konkurując między sobą o uczniów przedstawiają ofertę wy-
godną dla studenta bez uwzględnienia kierunków rozwoju i potrzeb 
rynku pracy.

–	 Odnotowuje się masowy odpływ absolwentów uczelni za grani-
cę – już nie na Wyspy Brytyjskie a głównie do Niemiec i państw 
skandynawskich, gdzie wystąpiło zjawisko „luki pokoleniowej”.

–	 Przepływ informacji między praktyką gospodarczą a nauką jest 
wciąż niewystarczający i w praktyce sprowadza się do zgłoszenia 
przez pracodawców zapotrzebowania na konkretne profile zawodowe 
pracowników.

Zdaniem autorów wyniki badań pokazują, że działania podjęte w ra-
mach projektu mogą stanowić podstawę dla dalszych przedsięwziąć na rzecz 
rozwoju akademickich postaw przedsiębiorczych. Jest to jeden ze sposobów 
prowadzących do rozwiązania wyżej wymienionych problemów.

3.8. Ocena transferu wiedzy

Zdecydowana większość uczestników jest zadowolona z transferu 
wiedzy w którym brała udział i oceniła go bardzo dobrze (62,22%) lub dobrze 
(27,78%). Pokazuje to wykres 19. Zaledwie 3,33% uczestników oceniło trans-
fer wiedzy niedostatecznie. Mogą to być osoby, które przystąpiły do projektu 
nie mając jasno sprecyzowanych oczekiwań. W grupie tej mogły się również 
znaleźć studenci, którzy nie przejawiają zainteresowania przedsiębiorczością.

Praktyka pokazuje, że w każdym przedsięwzięciu szkoleniowym pewien 
odsetek uczestników to osoby przypadkowe nie zainteresowane zdobywaniem 
wiedzy i podnoszeniem swoich kompetencji. Tego typu postawa stanowi barierę 
i uniemożliwia osiągnięcie założonych celów projektu wobec ludzi o takim 
nastawieniu.
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62,22%

27,78%

6,67%
3,33%

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

Wykres 19. Jak uczestnik ocenia transfer wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.
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3.9. Zapotrzebowanie na transfer wiedzy26

Zdecydowana większość uczestników (90%) uważa, że kierunki eko-
nomiczne szkół wyższych powinny nawiązywać współpracę z praktyką gospo-
darczą za pomocą transferu wiedzy (wykres 20).

90,00%

1,67%
8,33%

TAK NIE NIE WIEM

Wykres 20. Czy kierunki ekonomiczne szkół wyższych powinny na-
wiązywać współpracę z praktyką gospodarczą za pomocą transferu 
wiedzy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Duża część respondentów uważa, że kierunki ekonomiczne szkół 
wyższych nie dostosowują programów nauczania do potrzeb polskiego rynku 
pracy (wykres 21).

26  Ankietowaniem została objęta I grupa badanej zbiorowości.
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Wykres 21. Czy kierunki ekonomiczne szkół wyższych dostosowują 
programy nauczania do potrzeb polskiego rynku pracy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych uważa, że kierunki ekonomiczne 
szkół wyższych dzięki nawiązaniu współpracy z praktyką gospodarczą mogłyby 
lepiej dostosowywać program nauczania do potrzeb rynku pracy (wykres 22).
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Wykres 22. Czy kierunki ekonomiczne szkół wyższych dzięki nawiąza-
niu współpracy z praktyką gospodarczą mogłyby lepiej dostosowywać 
program nauczania do potrzeb rynku pracy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

W ocenie respondentów niski jest poziom wykorzystania przykładów 
z praktyki gospodarczej na zajęciach dydaktycznych kierunków ekonomicznych 
w szkołach wyższych (wykres 23).
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Wykres 23. Jaki jest według Ciebie obecnie poziom wykorzystania 
przykładów z praktyki gospodarczej na zajęciach dydaktycznych 
kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Zdecydowana większość uczestników transferu wiedzy uważa, że jakość 
kształcenia mogłaby wzrosnąć na skutek nawiązania współpracy kierunków 
ekonomicznych szkół wyższych z praktyką gospodarczą i wykorzystania dzięki 
temu przykładów z praktyki gospodarczej (wykres 24).
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Wykres 24. Czy nawiązanie współpracy kierunków ekonomicznych 
szkół wyższych z praktyką gospodarczą mogłoby przyczynić się 
do podniesienia jakości kształcenia studentów w wyniku wykorzystania 
przykładów z praktyki gospodarczej?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Szkoły wyższe zdają sobie sprawę z tego, że współpraca kierunków 
ekonomicznych szkół wyższych z praktyką gospodarczą mogłaby przyczynić 
się do podniesienia jakości kształcenia. Decyduje o tym priorytet konkurencyj-
ności, który definiuje wyzwania stawiane uczelniom akademickim województwa 
pomorskiego.

Szkoły wyższe mają za zadanie wykonywać działania w czterech pod-
stawowych kierunkach, które warunkują realizację strategicznego celu polega-
jącego na utrzymaniu wysokiego poziomu nauki i edukacji. Te działania to27:

–	 Stałe podnoszenie poziomu kształcenia w ośrodkach akademickich 
oraz rozwój kształcenia na poziomie wyższym w miastach powia-
towych.

27  Innowacyjność w praktyce, www.gdansk.uw.gov.pl/download_attachment.php?f=pl.attachment, dane 
pobrane w kwietniu 2012 roku.
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–	 Zwiększanie różnorodności kierunków kształcenia, rozwój inno-
wacyjnych form nauczania, dostosowanie edukacji akademickiej 
do wymagań rynku pracy.

–	 Wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych w kontekście 
rozważnego planowania liczby absolwentów.

–	 Tworzenie warunków sprzyjających efektywnej współpracy uczelni 
z sektorem publicznym i biznesowym.

Od współczesnej uczelni oczekuje się szybkiego reagowania na wy-
zwania rynku pracy. Przekłada się to na zdolność budowania regionu silnego 
gospodarczo, gwarantującego spełnienie oczekiwań jego mieszkańców odnośnie 
wysokiego poziomu życia, a także przyciągającego partnerów życia publicznego 
o znaczącym potencjale intelektualnym.

3.10. Kreowanie postaw przedsiębiorczych

Z badań wynika, że zdecydowana większość uczestników projektu 
„Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
przez Akademię Morska w Gdyni” (93,33%) uważa, że odbyte w ramach trans-
feru wiedzy szkolenia mogą pomóc w rozpoczęciu prowadzeniu działalności 
gospodarczej (wykres 25).
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93,33%
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5,00%

TAK NIE NIE WIEM

Wykres 25. Czy odbyte szkolenia pomogą w rozpoczęciu i prowa-
dzeniu działalności gospodarczej?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Spośród wszystkich uczestników transferu wiedzy 39,98% zamierza 
rozpocząć działalność gospodarczą (wykres 16) za około 18 miesięcy.

39,47%

60,53%

T N

Wykres 26. Czy masz zamiar rozpocząć działalność gospodarczą?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Jednocześnie blisko połowa badanych nie wykonała do tej pory żadnych 
działań poprzedzających założenie własnej firmy. Jedynie niektórzy studenci 
podjęli kroki prowadzące w tym kierunku, polegające na stworzeniu biznespla-
nu, czy sprawdzeniu jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać od banku 
kredyt na prowadzenie własnej firmy. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że 
odbyty w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie 
postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morska w Gdyni” cykl szkoleń 
z przedsiębiorczości to dla wielu studentów właśnie pierwszy etap prowadzący 
do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Przyszli absolwenci planują otwarcie firmy w dość zróżnicowanych 
branżach. 3/4 z tych którzy zamierzają otworzyć firmę, oświadcza, że będzie 
ona zgodna z obecnym kierunkiem studiów. Oznacza to, że znaczna część 
studentów świadomie wybrała kierunek studiów pod kątem swojej przyszłej 
pracy zawodowej. Wcześniej prowadzone badania wykazały, że wybór kie-
runku studiów często odbywał się w sposób przypadkowy i nie miał wpływu 
na branżę, w której absolwenci poszukiwali pracy.

Z zebranych informacji wynika, że większość będących uczestnikami 
projektu studentów nie wie czy planowana przez nich własna działalność go-
spodarcza będzie się wiązać z działaniami innowacyjnymi.

Wśród badanych podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnego biznesu naj-
częściej następuje pod wpływem zainteresowań, posiadanej wiedzy i pomysłów, 
a dalszej kolejności pod uwagę brane są wyniki analizy potrzeb rynkowych. 
Coraz częściej do rozpoczęcia działalności gospodarczej motywuje obserwa-
cja sukcesów innych przedsiębiorców. Według respondentów bardzo rzadko 
motorem do rozpoczęcia działalności biznesowej są zajęcia odbyte na uczelni.

Najczęściej występujące obawy przyszłych przedsiębiorców są związane 
z kwestiami finansowymi i dotyczą wysokich kosztów samej działalności, a tym 
samym pośrednio obawy o utratę płynności finansowej i brak możliwości spłaty 
zaczerpniętego na poczet uruchomienia biznesu kredytu. Wśród respondentów 
mniejsze obawy budzą przeszkody związane z nadmierną biurokracją i brakiem 
funduszy własnych.
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Wśród czynników sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości w Polsce 
najczęściej wymieniana była możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie 
własnego biznesu z Unii Europejskiej. Badani wskazywali również na łatwość 
uzyskania korzystnego kredytu. Świadomość studentów w zakresie pozyskiwania 
źródeł finansowania jest coraz większa, Obawa przed znalezieniem atrakcyjnej 
pracy na etacie została przez badanych wymieniona jako czynniki motywujący 
do zakładaniu własnej firmy.

Jedną z przeszkód ograniczających rozwój przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi jest nadmierna biurokracja i formalizacja spraw związanych 
z otwieraniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto do barier 
należy zaliczyć nadmierne ze strony państwa obciążenia finansowe spoczywa-
jące na przedsiębiorcach przejawiające się w wysokich podatkach i kosztach 
prowadzenia działalności. Ze strony sektora finansowego brak preferencyjnych 
warunków kredytowania. Z tego względu dla rozwijania przedsiębiorczości nie 
bez znaczenia jest dostępność dotacji oraz możliwość uzyskania dofinansowania 
od państwa oraz z UE.

3.11. Preferowane formy transferu wiedzy i oczekiwania 
uczestników28

Uczestników transferu wiedzy zapytano jaka jego forma jest według nich 
najlepsza dla rozwijania kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. 
W tym celu respondentom zadano następujące pytania:

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu poziomu kompetencji zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu zasobów wiedzy zawodowej?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu umiejętności zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu doświadczenia zawodowego?

28  Ankietowaniem została objęta II grupa badanej zbiorowości.
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W badaniu zaproponowano następujące możliwe formy transferu wiedzy:
–	 uczestnictwo w szkoleniach,
–	 odbycie stażu,
–	 udział w konferencji,
–	 udział w seminarium doradczym ,
–	 konsultacje eksperckie,
–	 nauka przez Internet (e-learning),
–	 studia podyplomowe.

Respondenci mogli również zaproponować inny, niż wymieniony 
w pytaniu, sposób transferu wiedzy. Ankietowani przypisywali kolejne liczby 
w celu określenia, który z wariantów transferu wiedzy uważają za najważniej-
szy, a który najmniej ważny.

Które z form transferu wiedzy są według uczestników najważniejsze, 
a które najmniej ważne, przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
oraz doświadczenia, przedstawiono w tabeli 4. Im wyższa pozycja na liście, 
tym forma transferu wiedzy jest ważniejsza według badanych.

Tabela 4. Preferowane formy transferu wiedzy

KOMPETENCJE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI DOŚWIADCZENIE

odbycie stażu uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu odbycie stażu

uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu uczestnictwo 

w szkoleniach
uczestnictwo 
w szkoleniach

studia podyplomowe konsultacje 
eksperckie

konsultacje 
eksperckie

konsultacje 
eksperckie

konsultacje eksperckie studia podyplomowe udział w konferencji udział w konferencji

udział w seminarium 
doradczym

udział w seminarium 
doradczym

udział w seminarium 
doradczym

udział w seminarium 
doradczym

udział w konferencji udział w konferencji studia podyplomowe studia podyplomowe

nauka przez Internet 
(e-learning)

nauka przez Internet 
(e-learning)

nauka przez Internet 
(e-learning)

nauka przez Internet 
(e-learning)

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Mimo takiej możliwości żaden z ankietowanych nie zaproponował 
innego, niż wymieniony w pytaniu, sposobu transferu wiedzy.

Uczestnicy mieli określić czego oczekują biorąc udział w transferze 
wiedzy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że respondenci chcieliby:

–	 zwiększyć umiejętności praktyczne,

–	 zwiększyć zasoby wiedzy zawodowej,

–	 zdobyć doświadczenie zawodowe,

–	 zyskać nowe kompetencje.

Oczekiwania studentów będących uczestnikami projektu, podkreślają 
konieczność wprowadzania zmian do programu nauczania. Tylko wtedy uczelnie 
wyższe w województwie pomorskim będą mogły skutecznie kształcić, przy-
gotowując absolwentów do pracy w wybranych branżach.

3.12. Wnioski

Analiza danych dotyczących sytuacji studentów i absolwentów w wo-
jewództwie pomorskim pokazuje, że osoby te częściej widzą siebie w roli pra-
cowników niż pracodawców. Większość z nich jest zainteresowana uzyskaniem 
stałego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. To nastawienie może ulec 
zmianie dzięki działaniom uczelni wyższych związanych z kształtowaniem 
postaw przedsiębiorczych29.

Na podstawie uzyskanych od uczestników projektu odpowiedzi, moż-
na stwierdzić, że część ze studentów posiada potencjał do rozwijania własnej 
przedsiębiorczości. Ich udział w całej badanej populacji jest jednak niski, 
ponadto na podstawie składanych deklaracji trudno jednoznacznie ocenić czy 
są to faktycznie przyszli właściciele firm lub menedżerowie.

29  Igielski M., Absolwenci na Pomorzu, , Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 6/2012, Gdynia, 
s.13.
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Z przeprowadzonych badań wynika, działania realizowane w ramach 
badanego transferu wiedzy przyczyniają się do kształtowania postaw przedsię-
biorczych. U uczestników transferu wiedzy nastąpił znaczący wzrost wiedzy 
oraz umiejętności praktycznych na temat zakładania oraz prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, 
że zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej po odbyciu cyklu szkoleń 
będzie dla nich znacznie łatwiejsze.

Studenci kierunków ekonomicznych biorący udział w transferze wiedzy 
to osoby bezpośrednio zainteresowane wysokim poziomem studiów wyższych, 
a szczególnie praktycznym podejściem przy tworzeniu oraz realizacji progra-
mów nauczania. Badani wskazują, że zakres współpracy między kierunkami 
ekonomicznymi szkół wyższych a praktyką gospodarczą jest niewystarczający. 
Uczestnicy uważają, że nawiązanie takiej współpracy za pomocą transferu 
wiedzy przyniesie pozytywne efekty dla uczelni i przedsiębiorców.

Preferowane formy transferu wiedzy wskazywane przez badanych 
to uczestnictwo w szkoleniach oraz odbycie stażu. Wysoko oceniane są rów-
nież konsultacje eksperckie. W ocenie uczestników każda z nich może służyć 
rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.

Uczestnicy wysoko ocenili przydatność transferu wiedzy. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że transfer wiedzy w opinii respondentów jest bardzo 
dobrą metodę podnoszenia jakości kształcenia, a także może mieć zastosowanie 
w dopasowywaniu programów nauczania do rynku pracy.

Samorząd województwa pomorskiego dynamicznie reaguje na pro-
blemy związane z edukacją studentów kierunków ekonomicznych starając się 
przeciwdziałać powiększającej się grupie bezrobotnych absolwentów. Urzędy 
pracy odnotowują coraz większą liczbę osób z wyższym wykształceniem pozo-
stających bez stałego zatrudnienia. Na dzień 1 kwietnia 2012 roku ich odsetek 
wynosi już blisko 9% ogółu bezrobotnych w województwie pomorskim30.

30  http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/2880.html, dane pobrane na potrzeby raportu w maju 
2012 roku.
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W województwie pomorskim wdrażane są programy mające pomóc 
absolwentom szkół wyższych start zawodowy. Przewidują one pomoc w zna-
lezieniu pierwszej pracy dla młodzieży bezrobotnej w wieku do 25 roku życia 
oraz stypendia dla uczniów i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych 
marginalizacją. Dzięki rządowemu programowi „Pierwsza praca” realizowana 
jest m.in. pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego oraz międzynarodowego 
pośrednictwa pracy. Dla szkół wyższych przewidziano granty przeznaczone 
na tworzenie i rozwój akademickich biur karier. Bezrobotnym zarejestrowanym 
w urzędach pracy przysługuje prawo do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Mimo wielu czynników sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości, działalność gospodarcza pozostaje nadal mało popularną 
formą zatrudnienia wśród bezrobotnych absolwentów.
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4. Pracownicy przedsiębiorstw
Działania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych rozwi-

niętych i rozwijających się państw Europy i świata, ukierunkowane są na podno-
szenie poziomu konkurencyjności. Proces ten zachodzi również w odniesieniu 
do regionów. Planując rozwój regionalny należy uwzględniać wiele uwarunkowań 
do których należą: szeroko rozumiana infrastruktura, działające w regionie pod-
mioty, zasoby wiedzy, kapitał ludzki i społeczny, występujące aspekty kulturowe 
oraz możliwość prowadzenia działań innowacyjnych. Ostatni z czynników jest 
obecnie często uważany za jeden z głównych elementów wspierających wzrost 
gospodarczy regionów. Dlatego też związana z tym transformacja gospodarki 
Polski jako członka UE nasila szybkie i złożone zmiany w ramach integracji 
europejskiego rynku gospodarczego.

Zmiany zachodzące w otoczeniu ekonomicznym, gospodarczym i spo-
łecznym sprzyjają rozwojowi nowych przedsięwzięć gospodarczych. Wymagają 
jednak od uczestników gry rynkowej dużej elastyczności i wysokich zdolności 
adaptacyjnych w zakresie podejmowanych działań biznesowych31.

Sytuacja taka jest efektem obowiązujących na dzisiejszym rynku realiów 
powszechnej globalizacji, będącej m. in. wynikiem „rozwoju technologii, libe-
ralizacji rynku oraz zmiany sposobu operowania firm”32.

W Polsce wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w re-
lacji do PKB od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 0,5% (w latach 
2005-2006 było to 0,6-0,7%). Przeciętne wydatki na B+R w UE-27 wynoszą 
około 2,1%. Od wielu lat ponad 40% nakładów wydają ośrodki badawcze 
znajdujące się w Województwie Mazowieckim (w 2011 r. w przeliczeniu 
na mieszkańca 450 zł). Na Pomorzu kwota ta wynosi około 200 zł. Należy 
także zauważyć, że regiony Europy Bałtyckiej (na poziomie NUTS 3) w bardzo 
nierównym stopniu dyskontują fundusze z Unii Europejskiej na działalność 
innowacyjną. Wśród 15 regionów UE, które wydają nie mniej niż 3,5% PKB 

31  P. Grzybowski, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych [w:] Transfer Wiedzy 6/2012, s. 43-46.

32  J. Czaputowicz, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji [w:] J. Czaputowicz 
(red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2008, s. 135-159.
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na badania i rozwój, 6 regionów znajduje się w Niemczech, 4 w Szwecji oraz 
3 w Finlandii. Pozostałe wydają znacznie poniżej pożądanego poziomu (w tym 
Województwo Pomorskie). A należy zaznaczyć, że z Funduszy Strukturalnych 
ponad 86 mld euro (25% funduszy z ERDF) przeznaczonych jest na projekty 
innowacyjne zarówno w obszarze technologii jak i rozwoju przedsiębiorstw 
oraz organizacji innowacyjnych33.

Na początku 2010 roku udział przedsiębiorstw innowacyjnych wśród 
polskich przedsiębiorstw przemysłowych wynosił 26,6%, a w 27 państwach 
UE 41,5% – tak wynika z badań GUS i Eurostatu34. Pod względem aktywności 
innowacyjnej polskie przedsiębiorstwa wyprzedzają firmy z Malty, Rumunii, 
Węgier, Bułgarii i Łotwy. Nie jest to wyłącznie wynik słabości kapitałowej 
polskich przedsiębiorstwa. Brakuje przygotowania kadr i absolwentów naszych 
uczelni do prowadzenia działań innowacyjnych, mała jest skala powiązań 
przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym. Struktura finansowania działań 
badawczo-rozwojowych w Polsce jest odwrotna niż w UE-27, nie spełnia tym 
samym założeń przyjętych w Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którymi dwie 
trzecie nakładów na B+R powinno pochodzić z sektora prywatnego.

Szybko postępujący wzrost technologiczny, powszechna informatyzacja, 
zwiększenie prędkości przepływu informacji to zjawiska, które stwarzają szanse 
rozwoju różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych. W takim środowisku sukces 
mogą odnieść wyłącznie jednostki, które legitymują się pewnymi określonymi 
cechami, upoważniającymi do nazywania ich osobami przedsiębiorczymi35.

Wolny rynek promuje zachowania polegające na zdolności do podejmo-
wania inicjatywy biznesowej. Osoba przedsiębiorcza potrafi zauważyć szanse 
pojawiające się w jej otoczeniu gospodarczym i wykorzystać je w taki sposób, 
aby osiągnąć założone cele36.

33 Raport o stanie gospodarki 2011 rok, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/
Sytuacja+gospodarcza+Polski, data pobrania marzec 2012.

34 Przedsiębiorczość w Polsce, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Przedsiebiorczosc, data 
pobrania marzec 2012.

35  P. Grzybowski, op. cit., s. 43-46.

36  Podstawy przedsiębiorczości, Siedleckie Centrum Edukacyjne, Siedlce 2009, s. 11-12, http://www.
sce.az.pl/skrypty/podstawy_przedsiebiorczosci/podstawy_przedsiebiorczosci.pdf, data pobrania: 14-02-2012.
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Projekt „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni to wyjście przez szkołę 
wyższą naprzeciw wyzwaniom nowoczesnego rynku. Region pomorski grupuje 
znaczny potencjał badawczo-rozwojowy, a także ma dynamicznie rozwijający 
się sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, co dodatkowo wpływa 
na duże zainteresowanie realizowanym przez Akademię Morską projektem 
wśród pracowników przedsiębiorstw.

Dwie wymienione cechy wyróżniające województwo pomorskie spośród 
innych regionów są uważane za filary jego konkurencyjności. Dla pełnego wy-
korzystania istniejącego potencjału JBR, pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości 
oraz zachęcenia do proinnowacyjnych zachowań w projekcie zaplanowano 
kompleksowe działania mające na celu stworzenie wielopłaszczyznowej plat-
formy współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Ma to służyć oddolnej 
inicjatywie budowania infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych.

4.1. Problem badawczy, cel i metodyka badań

Przeprowadzone badanie ma na celu ustalenie czy udział w transferze 
wiedzy wpłynął na kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie bio-
rących w nim pracowników przedsiębiorstw, oraz jak uczestnicy oceniają cykl 
szkoleń w którym uczestniczyli. Ponadto badanie ma ustalić jaka jest ogólna 
opinia o transferze wiedzy i czy według respondentów może być on wykorzy-
stany do nawiązywania współpracy między praktyką gospodarczą a kierunkami 
ekonomicznymi szkół wyższych. Badanie ma również na celu określenie, jakie 
są preferowane formy transferu wiedzy przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, 
umiejętności oraz doświadczenia. Badanie przeprowadzono metodą ilościową 
za pomocą techniki ankiety audytoryjnej37.

4.2. Grupa badawcza

Uczestnikami badania byli uczestnicy szkolenia, pracownicy przedsię-
biorstw z województwa pomorskiego. W szkoleniu wzięło udział 100 osób, 

37  Zobacz: J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 97-98, 104-106.
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w tym 64 kobiety i 36 mężczyzn, w wieku od 21 do 57 lat. Struktura uczestni-
ków (kryterium podziału – płeć) została pokazana na wykresie 27.

64,00%

36,00%

K M

Wykres 27. Struktura uczestników według płci

Źródło: badania i opracowanie własne.

Średnia arytmetyczna wieku uczestników to 36 lat. Dominanta wyniosła 
35 lat, wynika z tego, że wśród uczestników, którzy wzięli udział w transferze 
wiedzy najwięcej było osób mających 35 lat. Mediana wieku była równa 35 
lata. Oznacza to, że 50% uczestników miało nie więcej niż 35 lata, a pozostałe 
50% uczestników miało nie mniej niż 34 lata. Najmłodszy uczestnik miał 21 lat, 
a najstarszy 60 lat. Potwierdza to fakt wynikający z badań o zasięgu ogólnokra-
jowym, że zdecydowanie częściej z różnorodnych form zajęć dokształcających 
korzystają osoby w średnim wieku, mające ukształtowaną pozycję zawodową.

Dane dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach województwa pomor-
skiego odnotowują zdecydowaną przewagę pracujących tam mężczyzn, nato-
miast większość uczestników projektu będących pracownikami przedsiębiorstw 
stanowiły kobiety. Dodatkowo specyfika firm, których pracownicy przystąpili 
do projektu, powoduje że profil ich działalności należy zaliczyć to technicz-
nej. W praktyce oznacza to więcej zatrudnionych mężczyzn, a co za tym idzie 
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prawdopodobieństwo ich przystąpienia do projektu było wyższe. Obserwowana 
dysproporcja płci uczestników projektu może świadczyć o tym, że kobiety 
przejawiają większe niż mężczyźni zainteresowanie możliwością samoroz-
woju i częściej wykorzystują okazje do podniesienia swojego doświadczenia 
zawodowego.

Szereg rozdzielczy przedziałowy pokazujący ilość uczestników ze wzglę-
du na wiek przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Szereg rozdzielczy przedziałowy  
dla wieku uczestników

wiek 
uczestników

ilość 
uczestników odsetek

20-25 9 9,00%
25-30 18 18,00%
30-35 21 21,00%
35-40 21 21,00%
40-45 7 7,00%
45-50 12 12,00%
50-55 6 6,00%
55 i więcej 6 6,00%
RAZEM 100 100,00%

Źródło: badania i opracowanie własne.

Rozkład wieku uczestników został pokazany na wykresie 28.
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Wykres 28. Rozkład wieku uczestników – histogram
Źródło: badania i opracowanie własne.
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W transferze wiedzy wzięły udział osoby mający wykształcenie średnie 
(21,59%), wyższe I stopnia (23,86%) i wyższe II stopnia (54,55%). Wynika 
z tego, że osoby legitymujące się tytułem magistra oraz mające ustabilizowaną 
sytuację zawodową są bardziej od pozostałych zainteresowane dokształcaniem. 
Strukturę uczestników według rodzaju posiadanego wykształcenia pokazuję 
wykres 29.

21,59%

23,86%

54,55%

średnie wyższe I stopnia wyższe II stopnia

Wykres 29. Struktura uczestników ze względu na posiadane wykształcenie
Źródło: badania i opracowanie własne.

4.3. Przedmiot transferu wiedzy

Transfer wiedzy obejmował cykl szkoleń, których przebieg zaplano-
wano tak, aby uczestnicy mieli możliwość uzyskania kompleksowej wiedzy 
i zdobycie praktycznych umiejętności. Materiał, który znalazł się w programie 
obejmował następujące dziedziny:

–	 zarządzanie projektem badawczym

–	 zarządzanie jednostką naukową

–	 komercjalizacja wyników badań
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–	 czynniki prawnym przy realizacji projektów badawczych

–	 finanse w projektach badawczych

4.4. Poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
uczestników po zakończeniu transferu wiedzy

Przed rozpoczęciem cyklu szkoleń wiedza uczestników został sprawdzona 
za pomocą testów. Na zakończenie transferu wiedzy uczestnicy deklarowali, jaki 
według nich był ich poziom wiedzy przed przystąpieniem oraz po ukończeniu 
cyklu szkoleń w ramach transferu wiedzy. Analiza uzyskanych odpowiedzi 
pozwoliła na ustalenie poziomu wiedzy uczestników.

Przed transferem wiedzy ponad połowa uczestników nie posiadała 
lub miała zaledwie podstawową wiedzę z zakresu objętego tematyką szkoleń. 
Po transferze wiedzy ponad 90% uczestników wykazywało się dobrym lub bardzo 
dobrym poziomem zdobytych informacji dotyczących zakresu tematycznego 
poszczególnych bloków szkoleniowych (wykres 30). Oznacza to, że projekt 
spełnił oczekiwania grupy docelowej umożliwiając uczestnikom poszerzenie 
wiedzy zawodowej w wybranych dziedzinach.
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Wykres 30. Poziom wiedzy uczestników przed i po zakończeniu transferu wiedzy
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Po zakończeniu transferu wiedzy badanie wykazało wyraźny spadek 
ilości osób w grupach wskazujących przed transferem na brak lub podstawową 
wiedzę z tematyki szkoleń. Osoby te, w większości przypadków, po zakoń-
czeniu transferu wiedzy określają swoją wiedzę na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym, co dowodzi także o bardzo wysokim poziomie merytorycznym ścieżki 
dydaktycznej połączonej z zachowaniem wysokiego poziomu organizacyjnego 
(wykres 31).
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Wykres 31. Zmiana udziału osób w grupach o określonym poziomie wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w efektem transferu wiedzy jest 
wzrost poziomu wiedzy u uczestników szkoleń, co jest adekwatne z założonymi 
rezultatami projektu oraz tożsame z samą ideą nawiązania współpracy między 
światem biznesu i nauki. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 32.
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Wykres 32. Wzrost poziomu wiedzy uczestników
Źródło: badania i opracowanie własne.

Na zakończenie transferu wiedzy uczestnicy deklarowali, jaki według 
nich był poziom ich kompetencji, umiejętności i doświadczenia przed przy-
stąpieniem oraz po ukończeniu cyklu szkoleń38. Szczegółowe wyniki, które są 
potwierdzeniem skuteczności prowadzonych działań projektowych w pełni 
odzwierciedlając wcześniejsze dane cząstkowe przedstawiono w tabeli 6. 
Natomiast średni poziom został pokazany na wykresie 33.

Tabela 6. Poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia uczestników przed 
i po transferze wiedzy

OBSZAR TRANSFERU 
WIEDZY

przed transferem po transferze
niski średni wysoki niski średni wysoki

KOMPETENCJE 
ZAWODOWE 22,50% 33,75% 43,75% 0,00% 5,00% 95,00%

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 20,00% 31,25% 48,75% 0,00% 6,25% 93,75%

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 21,25% 28,75% 50,00% 0,00% 10,00% 90,00%

ŚREDNIA 21,25% 31,25% 47,50% 0,00% 7,08% 92,92%

Źródło: badania i opracowanie własne.

38  Badaniem poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia zostało objęte 80% losowo wybranych 
jednostek zbiorowości.
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Wykres 33. Średni poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia uczestników 
przed i po transferze wiedzy
Źródło: badania i opracowanie własne.

Wyniki badań pokazują, że po zakończeniu transferu wiedzy nastąpił 
wyraźny spadek ilości osób w grupach wskazujących przed transferem na niski 
lub średni poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia (wykres 34).
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Wykres 34. Zmiana udziału osób w grupach o określonym poziomie kompetencji, 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Z przeprowadzonych badań wynika także, że u 24,17% uczestników 
transferu wiedzy nastąpił duży wzrost poziomu kompetencji, umiejętności 
i doświadczenia. 38,33% respondentów deklaruje średni, a 37,50% mały wzrost 
poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Otrzymane wyniki 
przedstawiono na wykresie 35.
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Wykres 35. Wzrost poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia 
uczestników
Źródło: badania i opracowanie własne.

Szczegółowe informacje dotyczące wzrostu poziomu kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia u przedsiębiorców biorących udział w projekcie 
przedstawiono w tabeli 7 oraz na wykresie 36.

Tabela 7. Wzrost poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia u uczestników

OBSZAR TRANSFERU WIEDZY
wzrost poziomu

mały średni duży
KOMPETENCJE ZAWODOWE 35,00% 36,25% 28,75%
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 32,50% 43,75% 23,75%
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 45,00% 35,00% 20,00%
ŚREDNIA 37,50% 38,33% 24,17%

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Wykres 36. Wzrost poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia u uczestników
Źródło: badania i opracowanie własne.

4.5. Ocena transferu wiedzy

Zdecydowana większość uczestników jest zadowolona z transferu 
wiedzy w którym brała udział i oceniła go bardzo dobrze (58,16%) lub dobrze 
(37,51%). Pokazuje to wykres 37.
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6,12% 0,00%

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

Wykres 37. Jak uczestnik ocenia transfer wiedzy
Źródło: badania i opracowanie własne.
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60% uczestników deklaruje, że wie na czym polega transfer wiedzy (wy-
kres 38).
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tak raczej tak raczej nie nie

Wykres 38. Czy wiesz na czym polega transfer wiedzy?
Źródło: badania i opracowanie własne.

4.6. Praktyka gospodarcza a kierunki ekonomiczne szkół 
wyższych39

Szeroko rozumiana innowacyjność jest obecnie uważana za podsta-
wowy czynnik wpływający na dynamikę rozwoju gospodarek świata, a także 
wyznacznik ich konkurencyjności na globalnym rynku. Źródłami innowacyj-
ności są z pewnością organizacje gospodarcze funkcjonujące w sferze biznesu 
oraz sektor nauki. Od ponad kilkunastu lat w Europie oraz poza nią obserwuje 
się zacieśnianie współpracy szkół wyższych z organizacjami gospodarczymi. 
Na uczelniach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w instytutach nauko-
wych oraz jednostkach badawczo-rozwojowych prowadzone są badania nad 
nowymi technologiami40.

39  Badaniem zostało objętych 80% losowo wybranych jednostek zbiorowości.

40  Igielski M., Nauka dla Biznesu, Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 1/2011, Gdynia, s.6.
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Prawie 49% badanych uczestników uważa, że wkład szkół wyższych 
w rozwój społeczeństwa innowacyjnego i kreowanie innowacji dla biznesu jest 
duży, ponad 26% ankietowanych twierdzi, że jest on mały, a 20% że bardzo 
mały (wykres 39).
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20,00%

2,50%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 39. Jaki jest wkład szkół wyższych w rozwój społeczeństwa innowacyjnego 
i kreowanie innowacji dla biznesu?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Duża część uczestników uważa, że szkoły wyższe nie dostosowują 
programów nauczania do potrzeb polskiego rynku. Odpowiedzi „raczej nie” 
udzieliło 32,88% ankietowanych, 16,35% odpowiedziało „nie” (wykres 40).
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Wykres 40. Czy szkoły wyższe dostosowują programy nauczania do potrzeb polskiego 
rynku pracy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga dużych nakładów fi-
nansowych na badania naukowe gwarantujące stały rozwój gospodarczy kraju. 
O kształcie i kierunku prowadzonych badań naukowych decydować powinni 
pracownicy naukowi. Obok nich nieodzownymi uczestnikami tego procesu po-
winni być przedsiębiorcy oraz przedstawiciele rządu odpowiedzialni za rozwój 
naukowy państwa. Takie rozwiązanie może pozwolić wypracować wzajemne 
porozumienie pomiędzy domagającymi się autonomii naukowcami, a insty-
tucjami, które ich zatrudniają i finansującym badania państwem. Negocjacje 
powinny prowadzić do zapewnienia realizacji celów i potrzeb gospodarczo
-ekonomicznych państwa41.

Wśród badanych pracowników przedsiębiorstw 35% uważa, że ilość 
projektów naukowych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami przez 
szkoły wyższe jest mała, a 20%, że bardzo mała (wykres 41).

41  Ibidem, s.8
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Wykres 41. Ile jest projektów naukowych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami 
przez szkoły wyższe?
Źródło: badania i opracowanie własne.

44,29% ankietowanych uważa, że poziom wykorzystania przykładów 
z praktyki gospodarczej na zajęciach dydaktycznych w szkołach wyższych jest 
mały, a 22,63% że bardzo mały (wykres 42).
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bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 42. Jaki jest poziom wykorzystania przykładów z praktyki gospodarczej 
na zajęciach dydaktycznych w szkołach wyższych?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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W badanej grupie przeważa zdanie, że wpływ szkół wyższych na podno-
szeniu wiedzy i kompetencji pracowników przedsiębiorstw jest mały (46,25%) 
lub bardzo mały (10%). Strukturę odpowiedzi pokazano na wykresie 43.
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Wykres 43. Jaki jest wpływ szkół wyższych na podnoszeniu wiedzy i kompetencji 
pracowników przedsiębiorstw?  Źródło: badania i opracowanie własne.

53,75% ankietowanych uważa, że realizowane przez szkoły wyższe 
projekty badawcze mają mały wpływ na efektywność i innowacyjność przedsię-
biorstw. 6,25% uczestników uważa, że wpływ ten jest bardzo mały (wykres 44).
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bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 44. Jaki wpływ na efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw mają 
realizowane przez szkoły wyższe projekty badawcze?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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W naszym kraju powstało wiele instytucji proinnowacyjnych, które mają 
za cel budowanie kanałów transferu technologii i innowacji między sektorami 
naukowo-badawczym i biznesu. Różne są uwarunkowania terytorialne, własno-
ściowe, organizacyjne i funkcjonalne w których działają. Są to młode instytucje 
znajdujące się w fazie ciągłej organizacji, gromadzenia zasobów materialnych, 
zdobywania doświadczenia oraz budowania sieci powiązań. Pierwsze z nich 
powstały w drugiej połowie lat 90, a następne na początku XXI wieku42.

Zakres kontaktu szkoły wyższej z przedsiębiorcami określa się naj-
częściej na podstawie aktywności gospodarczej środowiska akademickiego, 
a więc studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni, a także 
zdolności do prezentowania proponowanej oferty edukacyjno-szkoleniowej. 
Środowiska aktywnie uczestniczące w tworzeniu ośrodków przedsiębiorczo-
ści akademickiej to między innymi tzw. inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii, parki technologiczne i naukowo-technologiczne. Ważnym 
ogniwem łączącym sferę nauki i biznesu są Akademickie Biura Karier, które 
odpowiadają za kontakt szkół wyższych z przedsiębiorcami.

Wszystkie powyższe instytucje tworzą istotny komponent systemu 
innowacyjnego każdego kraju. Odpowiadają za przepływ wiedzy i innowacji 
powstających w sektorze nauki do sektora biznesu, zasilając główne źródła 
wzrostu w GOW.

Ponad 46% respondentów twierdzi, że szkoły wyższe mają mały wkład 
w kształtowanie kapitału ludzkiego, a 15%, że bardzo mały (wykres 45).

42  Ibidem, s.8
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Wykres 45. Jaki wkład w kształtowanie kapitału ludzkiego mają szkoły wyższe?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Istnieje wiele barier stojących na przeszkodzie sprawnej współpracy 
sektora nauki i biznesu. Szkoły wyższe nadzorujące wymienione wcześniej 
instytucje proinnowacyjne mają szanse przezwyciężać różnorodne problemy 
pełniąc funkcję pośrednika i będąc zarazem platformą współpracy (również 
po między przedsiębiorstwami) oraz stymulując przedsiębiorczość akademicką 
i wspierając wykształcanie się np. klastrów.

4.7. Zapotrzebowanie na transfer wiedzy43

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że rozwój społeczeństwa 
innowacyjnego i kreowanie innowacji dla biznesu są uzależnione od działań 
realizowanych przez szkoły wyższe (wykres 46).

43  Badaniem zostało objętych 80% losowo wybranych jednostek zbiorowości.
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Wykres 46. Czy rozwój społeczeństwa innowacyjnego i kreowanie innowacji  
dla biznesu są uzależnione od działań realizowanych przez szkoły wyższe?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Wzrost zapotrzebowania na specjalistów wynikający z nowych ocze-
kiwań pracodawców oznacza zapotrzebowanie na pracowników o określo-
nych kompetencjach. Niedobory wykwalifikowanej kadry są spowodowane 
niedopasowaniem programów nauczania szkół wyższych do obecnej sytuacji 
na rynku pracy. Jednocześnie wartość kapitału ludzkiego jest marginalizowana, 
a czynnik ludzki w wielu firmach traktowany wyłącznie jako pozycja w kosz-
tach. Zrozumiałe jest, że w takiej sytuacji bezrobocie będzie rosnąć. Według 
danych GUS za III kwartał 2011 roku liczba pracujących zmalała o blisko 5% 
w stosunku do IV kwartału 2010 roku44.

Prawie wszyscy badani (75% odpowiedziało „tak”, 23,75% „raczej 
tak”) uważają, że szkoły wyższe powinny dostosowywać program nauczania 
do potrzeb rynku pracy (wykres 47).

44  Źródło: www.stat.gov.pl., data pobrania marzec 2012.
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Wykres 47. Czy szkoły wyższe powinny dostosowywać program nauczania do potrzeb 
rynku pracy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Na rynku pracy występuje niedopasowanie struktury podaży i popytu. 
Występuje niedobór specjalistów z wąskich dziedzin nauki. W systemie oświaty 
brakuje ośrodków kształcenia zawodowego. Edukacja w Polsce zakłada model 
kształcenia 80-20 (tzn. 80% stanowią uczniowie liceów ogólnokształcących, 
20% szkół zawodowych) podczas gdy w krajach UE dominuje model 30-
70 (30% – licea ogólnokształcące; 70% – szkoły zawodowe i techniczne). 
Szkolnictwo wyższe powinno odgrywać ważniejszą rolę w rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. Koniecznością zatem staje się powiązanie sektora nauki 
z sektorem gospodarki w celu zwiększenia jakości kształcenia i poprawienia 
zarządzania kadry dydaktycznej. W efekcie pozwoli to na podnoszenie kwalifi-
kacji i umiejętności absolwentów szkół wyższych, a także w dłuższym okresie 
czasu umożliwi powstanie nowych miejsc pracy45.

Większość ankietowanych uważa, że wsparcie praktyki gospodarczej 
może zapewnić realizację projektów badawczych w szkołach wyższych (wy-
kres 48).

45  Igielski M., Nauka dla Biznesu, Transfer Wiedzy. Sciense Business Review, nr 1/2011, Gdynia, s.7.
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30,00%

63,75%

0,00%

1,25% 5,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 48. Czy wsparcie praktyki gospodarczej może zapewnić realizację projektów 
badawczych w szkołach wyższych?
Źródło: badania i opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów jest zadania, że przykłady 
z praktyki gospodarczej mogą zostać wykorzystane w celu podniesienie jakości 
kształcenia studentów w szkołach wyższych (wykres 49).

41,92%

51,73%

2,53%

0,00%

3,81%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 49. Czy przykłady z praktyki gospodarczej mogą zostać wykorzystane w celu 
podniesienie jakości kształcenia studentów w szkołach wyższych?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Duża część ankietowanych uważa, że wiedza i kompetencje pracowni-
ków przedsiębiorstw mogą być rozwijane dzięki współpracy między praktyka 
gospodarczą a szkołami wyższymi (wykres 50).

42,50%

50,00%

2,50%

1,25%

3,75%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 50. Czy wiedza i kompetencje pracowników przedsiębiorstw mogą być 
rozwijane dzięki współpracy między praktyka gospodarczą a szkołami wyższymi?
Źródło: badania i opracowanie własne.

Współczesne teorie dotyczące rozwoju gospodarczego eksponują zna-
czenia innowacji i nowoczesnych technologii. Szczególny nacisk jest kładziony 
na współzależności zachodzące pomiędzy dynamiką rozwoju przedsiębiorstw 
a organizacją regionów. Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym po-
wodują, że firmy z sektora MŚP mimo zbieranych od wielu lat doświadczeń 
muszą na nowo szukać rozwiązań wobec nowych realiów funkcjonowania. 
Konkurencja wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań we wszystkich sfe-
rach działalności. Sytuacja ta uwidacznia się szczególnie mocno w branżach 
o średnim stopniu zaawansowania stosowanej technologii. Aby dostosować się 
do zachodzących w otoczeniu zmian i nieustannie się rozwijać, MŚP starają 
się wdrażać innowacyjne technologie, będące wynikiem prowadzonych badań 
naukowych. Obok nich istotne znaczenie mają przyjęte rozwiązania systemowe, 
określające ogólne ramy funkcjonowania całej gospodarki46.

46 Igielski M., Dążenie przedsiębiorstw do działalności innowacyjnej jako główne wyzwanie współczesnego 
rynku, Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s.56.
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Powodzenie przedsiębiorstwa zależy w obecnej sytuacji gospodarczej 
od jego podatności na innowacje, które są czynnikiem decydującym nie tylko 
o jego rozwoju i ekspansji, ale przede wszystkim o przetrwaniu. Zbadanie 
efektywności działań związanych z innowacyjnością jest ważnym z punktu 
widzenia GOW problemem naukowym, a ocena wyników zastosowania nowych 
narzędzi i instrumentów umożliwi wybór najlepszych metod postępowania 
i intensyfikację działalności innowacyjnej firm.

Większość badanych uważa, że zwiększenie efektywności i innowacyj-
ności przedsiębiorstw jest możliwe poprzez realizację wspólnych ze szkołami 
wyższymi projektów badawczych (wykres 51).

28,75%

60,00%

5,00%

0,00%

6,25%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 51. Czy uważasz, że zwiększenie efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw 
jest możliwe poprzez realizację wspólnych ze szkołami wyższymi projektów badawczych?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Większość uczestników jest przekonanych o tym, że szkoły wyższe 
powinny brać udział w kształtowaniu kapitału ludzkiego (wykres 52).
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54,49%

40,45%

0,00%

1,25%

3,81%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 52. Czy uważasz, że szkoły wyższe powinny brać udział w kształtowaniu 
kapitału ludzkiego?

Źródło: badania i opracowanie własne.

4.8. Preferowane formy transferu wiedzy

Uczestników transferu wiedzy zapytano jaka jego forma jest według nich 
najlepsza dla rozwijania kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. 
W tym celu respondentom zadano następujące pytania:

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu poziomu kompetencji zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu zasobów wiedzy zawodowej?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu umiejętności zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu doświadczenia zawodowego?

W badaniu zaproponowano następujące możliwe formy transferu wiedzy:

–	 uczestnictwo w szkoleniach,

–	 odbycie stażu,
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–	 udział w konferencji,

–	 udział w seminarium doradczym ,

–	 konsultacje eksperckie,

–	 nauka przez Internet (e-learning),

–	 studia podyplomowe.

Respondenci mogli również zaproponować inny, niż wymieniony 
w pytaniu, sposób transferu wiedzy. Ankietowani przypisywali kolejne liczby 
w celu określenia, który z wariantów transferu wiedzy uważają za najważniej-
szy, a który najmniej ważny.

Które z form transferu wiedzy są według uczestników najważniejsze, 
a które najmniej ważne, przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
oraz doświadczenia, przedstawiono w tabeli 8. Im wyższa pozycja na liście, 
tym forma transferu wiedzy jest ważniejsza według badanych.

Tabela 8. Preferowane formy transferu wiedzy

KOMPETENCJE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI DOŚWIADCZENIE

uczestnictwo 
w szkoleniach

uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu uczestnictwo 

w szkoleniach

odbycie stażu studia 
podyplomowe

uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu

konsultacje 
eksperckie odbycie stażu konsultacje 

eksperckie
konsultacje 
eksperckie

studia 
podyplomowe

konsultacje 
eksperckie

studia 
podyplomowe udział w konferencji

udział 
w konferencji

udział 
w konferencji

udział 
w seminarium 

doradczym

udział 
w seminarium 

doradczym

udział 
w seminarium 

doradczym

udział 
w seminarium 

doradczym
udział w konferencji studia 

podyplomowe

nauka przez 
Internet 

(e-learning)

nauka przez 
Internet 

(e-learning)
nauka przez 

Internet (e-learning)
nauka przez 

Internet (e-learning)

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Żaden z ankietowanych nie zaproponował innego, niż wymieniony 
w pytaniu, sposobu transferu wiedzy.

Według ankietowanych preferowaną forma transferu wiedzy w każdym 
z obszarów jest uczestnictwo w szkoleniach oraz odbycie stażu. Wysoko oce-
niany jest również udział w konsultacjach eksperckich.

4.9. Wnioski

W Polsce udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przedsię-
biorstw przemysłowych na początku XXI wieku nieznacznie przekroczył 17%. 
W tym samym czasie średnia dla 15 krajów UE kształtowała się na poziomie 
przekraczającym 50%. GUS i Eurostat podają, że w latach 2002-2004 udział 
firm innowacyjnych wśród polskich przedsiębiorstw przemysłowych wzrósł 
zaledwie do poziomu 26,6%. Pod względem aktywności innowacyjnej pol-
skie przedsiębiorstwa wyprzedzają jedynie firmy z Malty, Rumunii, Węgier, 
Bułgarii i Łotwy47.

Powodem tej sytuacji jest między innymi nieprzygotowanie kadr i ab-
solwentów naszych uczelni do prowadzenia działań innowacyjnych. Jak zostało 
to już wcześniej wspomniane, jest to wynik słabej sieci powiązań przedsiębiorstw 
ze środowiskiem naukowym.

Z analizy SWOT dla województwa pomorskiego zawartej w Strategii 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Regionu Pomorza na lata 2007-2015 oraz 
Strategii Rozwoju Kraju wynika, że do barier gospodarczego rozwoju regionu 
należą mała konkurencyjność gospodarcza firm, brak spójnego systemu wspie-
rania przedsiębiorczości, niski poziom inwestycji i słaba kultura innowacyjna.

Sytuacja taka może być spowodowana bardzo małą liczbą wyspecjalizo-
wanych instytucji działających na rzecz wsparcia sektora MSP w Pomorskiem 
w stosunku do innych województw. Równie mało jest inicjatyw polegających 
na udzielaniu zawansowanego wsparcia dla tworzenia przedsiębiorczości aka-

47 Raport o stanie gospodarki 2011 rok, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/
Sytuacja+gospodarcza+Polski, data pobrania marzec 2012.
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demickiej, brak tzw. inkubatorów przedsiębiorczości akademickich. Niska jest 
świadomość przedsiębiorców o możliwościach budowania przewagi konkuren-
cyjnej w oparciu o innowacje. Istnieje zatem konieczność podjęcia działań dla 
budowy trwałej platformy umożliwiającej współpracę przedsiębiorstw z nauką.

Celem podjętych w projekcie działań jest również eliminacja przeszkód 
znajdujących się na drodze do współpracy sektora biznesu i nauki zidentyfi-
kowanych w raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Bariery 
współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych”. Przedsiębiorcy najczęściej 
wymieniają następujące bariery48:

–	 Brak dodatkowych impulsów zachęty ze strony władz państwowych, 
którzy nie starają się integrować tych dwóch środowisk.

–	 Zbyt wygórowane ceny dyktowane przez naukowców/ośrodek 
naukowy za swoje usługi.

–	 Brak konkretnych ofert współpracy dla firmy przygotowanych przez 
świat nauki.

–	 Brak konkretnych informacji na temat możliwości nawiązania 
współpracy – np. brak fizycznych miejsc do których można by było 
się zgłaszać oraz brak regulaminów (cennik).

–	 Występujące bariery prawne.
–	 Zbyt wolne tempo pracy świata nauki.
–	 Nieznajomość realiów biznesu przez konkretnych przedstawicieli 

świata nauki.
–	 Nadmiernie rozbudowana machina biurokratyczna w ośrodkach 

naukowych.

Czy transfer wiedzy pozwala niwelować powyższy przeszkody kształtując 
przy tym postawę przedsiębiorczą? Przykład z Akademii Morskiej dowodzi, że 
tak. Jak powinno wyglądać skuteczne nauczanie przedsiębiorczości? Z pewnością 
działania w transferze wiedzy należy zaplanować tak, aby uczestnikom obok 
kompleksowej wiedzy zapewnić nabycie praktycznych umiejętności. Nie mogą 

48  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bariery współpracy przedsiębiorców 
i ośrodków naukowych, Warszawa 2006, s. 13-14, źródło: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_
upload/24/08/24087/20070213_raport_bariery_wspolpracy.pdf, data pobrania: 19-05-2012.



Raport z ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych...

90

to być wyłącznie szkolenia z cyklu „jak rozpocząć działalność gospodarczą”. 
Transfer wiedzy musi obejmować warsztaty podparte praktycznymi przykłada-
mi i informacjami, które mają uczyć uczestników przedsiębiorczego myślenia. 
Tematyka powinna dotyczyć nie tylko zakładania ale również prowadzenia 
działalności gospodarczej, a materiał, który znajdzie się w programie transferu 
wiedzy musi zawierać zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa. 
Na przykład obok zajęć z projektowanie działalności gospodarczej i tworzenia 
biznes-planu oraz prowadzenia finansów przedsiębiorstwa, powinny znaleźć 
się przedmioty takie jak marketing i promocja, prawo pracy, negocjacje, zarzą-
dzania zespołem pracowników, pozyskiwania dofinansowanie zewnętrznego49.

Odpowiednie wykorzystanie środków finansowanych pochodzących 
z funduszy Unii Europejskiej to szansa na realizację przedsięwzięć mających 
za zadanie odpowiednie przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aktyw-
nego działania w gospodarce rynkowej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu transferu wiedzy, ponieważ zapewnia on stworzenie 
odpowiednich warunków przekazu szeroko pojmowanej wiedzy ekonomicznej 
i pozwala zdobyć umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia własnego 
biznesu. Solidne podstawy teoretyczne przekładające się na kompetencje, są 
tutaj niezbędną podstawą sprzyjającą wykształceniu postawy przedsiębiorczej50.

Dzięki temu jednostka będzie gotowa na podejmowanie ryzyka wiążącego 
się z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ „zyskuje znajomość 
sposobów przezwyciężania trudności, umiejętność radzenia sobie w sytuacji 
stresu, ryzyka i niepewności oraz umiejętność społecznego komunikowania się”51.

Z przeprowadzonych badań wynika, że u uczestników transferu wiedzy 
nastąpił znaczący wzrost poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych 
z zagadnień prezentowanych w ramach transferu wiedzy.

49  P. Grzybowski, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych [w:] Transfer Wiedzy 6/2012, s. 43-46.

50  Ibid., s. 43-46.

51  E. Lisowska, Postawa przedsiębiorcza – jak ją rozpoznać i rozwijać?, Gazeta.pl, źródło: http://m.
kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,114429,10772951,Postawa_przedsiebiorcza___jak_ja_rozpoznac_i_rozwijac_.html, 
data pobrania: 14.02.2012.
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Pracownicy przedsiębiorstw biorący udział w transferze wiedzy to osoby 
bezpośrednio zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji. Z odpowie-
dzi udzielonych przez respondentów wynika, że wysoko oceniają przydatność 
transferu wiedzy. Uczestnicy uważają, że transfer wiedzy daje możliwość 
nawiązania trwałej współpracy pomiędzy praktyką gospodarczą, a szkołami 
wyższymi, co przyczyni się do podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników 
przedsiębiorstw.
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5. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Wzrost gospodarczy we współczesnym świecie to w dużej mierze 

wynik wprowadzanych innowacji. Silna gospodarka to gospodarka innowa-
cyjna. Nowe produkty, usługi i technologie to często efekt współpracy świata 
nauki i biznesu. W Polsce jedynie 9% przedsiębiorstw inwestuje w działal-
ność badawczo – rozwojową. Co roku zgłaszane jest 2,7 patentów na milion 
mieszkańców przy średnia wynoszącej dla Unii Europejskiej 133,6 patentów. 
Gospodarki krajów rozwiniętych intensywnie inwestują w badania i rozwój, 
Polska przyciąga inwestorów najczęściej niskimi kosztami pracy. Taka strategia 
w dłuższym okresie czasu może okazać się nieopłacalna powodując negatywne 
następstwa dla całej gospodarki52.

Obecny zły stan szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest wynikiem 
wieloletnich zaniedbań oraz przyjętego u progu procesu transformacji założenia, 
że edukacja (w tym szkolnictwo wyższe) i nauka mają w pełni podlegać mecha-
nizmom wolnorynkowym. Podejście to zakłada, że wiedza i wykształcenie są 
towarem. W wyniku tego nastąpił znaczny wzrost liczby studentów. Dostęp oby-
wateli do edukacji na poziomie wyższym jest zjawiskiem korzystnym. Szkołom 
wyższym brakuje jednak dostatecznych środków finansowych, a model kariery 
akademickiej jest przestarzały i wymaga zmian. W efekcie nastąpiło obniżenie 
jakości kształcenia, a środowisko nauki nie odpowiada na potrzeby gospodarki 
oraz oczekiwania i aspiracje społeczeństwa. Ten stan wymaga podjęcia szybkich 
i zdecydowanych działań53.

Próby nawiązania współpracy miedzy nauką, a biznesem nie są po-
dejmowane z powodu przeszkód praktycznych oraz nieformalnych. Należą 
do nich popularne stereotypy. Według nich naukowiec to osoba oderwana 
od życia, skoncentrowana przede wszystkim na prowadzeniu badań o nie 
mającej związku z rzeczywistymi problemami tematyce oraz na spotkaniach 
ze studentami. Przedsiębiorca jest często uważany za przedstawiciela grupy 

52  Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2010, s.3.

53  I. Foryś, Efektywność inwestycji, Warszawa, 2007, s. 82.
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osób myślących wyłącznie o pomnażaniu zysków i nie zainteresowanych dal-
szym pogłębianiem swojej54.

Naukowcy zaangażowani w projekty badawcze dla biznesu mają często 
inne priorytety działania niż sami przedsiębiorcy. Budowanie porozumienia 
miedzy oboma środowiskami wymaga przeprowadzenia analizy postaw obu 
współpracujących stron.

5.1. Problem badawczy, cel i metodyka badań

Przeprowadzone badanie ma na celu ustalenie czy udział w transferze 
wiedzy wpłynął na kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie 
biorących w nim udział osób oraz jak uczestnicy oceniają odbyty cykl szkoleń. 
Ponadto badanie ma ustalić jaka jest ogólna opinia o transferze wiedzy i czy 
według respondentów może być on wykorzystany do nawiązywania współpracy 
między kierunkami ekonomicznymi szkół wyższych a praktyką gospodarczą. 
Badanie ma również na celu określenie, jakie są preferowane formy transferu 
wiedzy przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadcze-
nia. Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety 
audytoryjnej55.

5.2. Grupa badawcza

Respondentami badania byli pracownicy szkół wyższych z województwa 
pomorskiego, którzy brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach pro-
jektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
przez Akademię Morską w Gdyni”. W podjętych działaniach edukacyjnych 
wzięło udział 100 osób, w tym 61 kobiet i 39 mężczyzn, w wieku od 27 do 65 
lat. Przewaga kobiet w tej grupie może wynikać z faktu iż 65% pracowników 
naukowo – dydaktycznych w Polsce to kobiety56, a zatem prawdopodobieństwo 
ich przystąpienia do projektu była wyższe niż w przypadku mężczyzn.

54  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, op. cit., s.3.

55  Zobacz: J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 97-98, 104-106.

56 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność zawodowa mieszkańców Polski- raport za IV kwartał 2011 
roku, Warszawa 2011.
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Struktura płci uczestników została pokazana na wykresie 53.

61,00%

39,00%

K M

Wykres 53. Struktura płci uczestników

Źródło: badania i opracowanie własne.

Średnia arytmetyczna wieku uczestników to 37 lat. Dominanta wyniosła 
33 lata, wynika z tego, że wśród uczestników, którzy wzięli udział w transferze 
wiedzy, najwięcej było osób mających 33 lat. Mediana wieku była równa 35 
lata. Oznacza to, że 50% uczestników miało nie więcej niż 35 lat, a pozostałe 
50% uczestników miało nie mniej niż 35 lat. Najmłodszy uczestnik miał 27 
lat, a najstarszy 65 lat.

Analizując wiek uczestników, można stwierdzić, że przedsięwzięcia 
związane z transferem wiedzy największe zainteresowanie wywołują u tzw. 
„młodej kadry naukowej”. Są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
asystenta i adiunkta którzy w ramach swoich obowiązków naukowych muszą 
dbać o ciągły rozwój kompetencji.

Szereg rozdzielczy przedziałowy pokazujący ilość uczestników ze wzglę-
du na wiek przedstawiono w tabeli 9.
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Tabela 9. Szereg rozdzielczy przedziałowy 
dla wieku uczestników

wiek 
uczestników

ilość 
uczestników odsetek

25-30 14 14,00%
30-35 33 33,00%
35-40 21 21,00%
40-45 14 14,00%
45-50 10 10,00%
50-55 2 2,00%
55-60 4 4,00%
60 i więcej 2 2,00%
RAZEM 100 100,00%

Źródło: badania i opracowanie własne.

Rozkład wieku uczestników został pokazany na wykresie 54.
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Wykres 54. Rozkład wieku uczestników – histogram
Źródło: badania i opracowanie własne

W transferze wiedzy wzięły udział osoby będący pracownikami nauko-
wo-dydaktycznymi szkół wyższych. 66,67% zbiorowości stanowili magistrzy, 
25,25% osoby z tytułem doktora, a 8,08% osoby posiadające stopień doktora 
inżyniera. Strukturę uczestników według rodzaju posiadanego wykształcenia 
pokazuję wykres 55.
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66,67%

25,25%

8,08%

magister doktor doktor inżynier

Wykres 55. Struktura uczestników ze względu na posiadane wykształcenie

Źródło: badania i opracowanie własne.

5.3. Przedmiot transferu wiedzy

Transfer wiedzy obejmował cykl szkoleń, których przebieg zaplanowano 
tak, aby uczestnicy mieli możliwość uzyskania kompleksowej wiedzy i zdobycie 
praktycznych umiejętności. Materiał, który znalazł się w programie obejmo-
wał dziedziny uznane przez uczestników szkoleń za najbardziej im potrzebne 
w dalszym rozwoju i podnoszeniu kompetencji, a także mające umożliwić 
rozwijanie szkolnictwa wyższego w regionie pomorskim:

– budowanie zespołu,

– świadoma komunikacja,

– komunikacja biznesowa w języku angielskim,

– kreowanie zasobów kadrowych – coaching.

W XXI wieku szkoły wyższe powinny dążyć do tego, aby być postrzegane 
jako inwestor podejmujący działalność zmierzającą w kierunku strategicznego 
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rozwoju swojej oferty edukacyjnej. Proces ten powinien zachodzić niezależnie 
od utrzymywania tradycyjnych kierunków studiów. Współtworzenie regio-
nalnego rynku wiedzy wymaga dokonywania zmian w strategii uczelni oraz 
nakładów finansowych na priorytety edukacyjne57. Podejmowane inwestycje 
są najczęściej finansowane z własnych zasobów, rzadziej z budżetu przezna-
czonego na edukację oraz ze środków Unii Europejskiej.

5.4. Poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
uczestników po zakończeniu transferu wiedzy

Na zakończenie transferu wiedzy uczestnicy58 deklarowali, jaki według 
nich był ich poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia przed 
przystąpieniem oraz po ukończeniu cyklu szkoleń w ramach transferu wiedzy. 
Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 10, a średni poziom został poka-
zany na wykresie 56.

Tabela 10. Poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia uczestników 
przed i po transferze wiedzy

OBSZAR 
TRANSFERU 

WIEDZY

przed transferem po transferze

niski średni wysoki niski średni wysoki

KOMPETENCJE 
ZAWODOWE 26,67% 33,33% 38,33% 0,00% 6,67% 91,67%

WIEDZA 
ZAWODOWA 8,33% 51,67% 38,33% 0,00% 11,67% 86,67%

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 10,00% 40,00% 48,33% 1,67% 13,33% 83,33%

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 11,67% 41,67% 45,00% 0,00% 21,67% 76,67%

ŚREDNIA 14,17% 41,67% 42,50% 0,42% 13,33% 84,58%

Źródło: badania i opracowanie własne.

57  K. Jajuga., Inwestycje instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, Warszawa, 2001, s.28.

58  Badaniem poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zostały objęte grupy biorące 
udział w transferze wiedzy dotyczącym budowania zespołu, świadomej komunikacji i coachingu.
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Wykres 56. Średni poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia 
uczestników przed i po transferze wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.

Po zakończeniu transferu wiedzy można zauważyć wyraźny spadek 
ilości osób w grupach wskazujących przed transferem na niski lub średni 
poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia (wykres 57). 
Świadczy to o tym, że założone w projekcie działania odniosły zamierzony 
efekt, a uczestnicy otrzymali we właściwym czasie i miejscu wsparcie pozwa-
lające im na dalszy rozwój naukowy.
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Wykres 57. Zmiana udziału osób w grupach o określonym poziomie kompetencji, 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia

Źródło: badania i opracowanie własne.

Należy zauważyć, że w wyniku integracji z Unią Europejską, Polska 
zaczęła korzystać z dofinansowania pochodzącego ze środków funduszy struk-
turalnych. Są one również przeznaczane na realizację odgórnie określonych 
celów wspólnotowej polityki regionalnej, za które odpowiedzialne są także 
jednostki naukowe w całym kraju.

Dzięki temu szkoły wyższe mają możliwość realizować projekty różne-
go typu. Jednak w tym celu potrzebna jest wykwalifikowana kadra naukowa. 
Wysoki priorytet mają działania ukierunkowane na wszelką pomoc studentowi. 
Prowadzą one do uatrakcyjniania oferty edukacyjnej i polegają na uruchamianiu 
nowych kierunków studiów, w tym także doktoranckich i podyplomowych, 
organizowaniu staży w renomowanych ośrodkach naukowych i biznesowych 
w kraju oraz za granicą. Obejmują również finansowanie stypendiów w dzie-
dzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, dostosowywanie pro-
gramów nauczania na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy 
i gospodarki opartej na wiedzy, przygotowywanie i prowadzenie kształcenia 
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ustawicznego dla osób spoza uczelni, przygotowywanie programów nauczania 
i materiałów dydaktycznych (np. w postaci repozytoriów wiedzy) i ich wdrażanie 
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning, np. w postaci 
mniej lub bardziej interaktywnych portali edukacyjnych)59.

Równolegle szkoły wyższe podejmują działania zmierzające do pod-
noszenia kompetencji dydaktycznych kadry naukowej. które polegają na60:

–	 zacieśnianiu współpracy uczelni z pracodawcami dla wzmocnienia 
praktycznych aspektów programów nauczania i organizacji staży 
oraz praktyk zawodowych;

–	 tworzeniu programów podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej 
uczelnią, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansowego 
i zdobywania środków finansowych na rozwój uczelni;

–	 opracowywaniu i wdrażania systemów zarządzania jakością61.

Z przeprowadzonych bada wynika, że u 19,58% uczestników transferu 
wiedzy nastąpił duży wzrost poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia. 46,25% respondentów deklaruje średni, a 34,17% mały wzrost 
poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Otrzymane wyniki 
przedstawiono na wykresie 58.

59  Igielski M., Finansowanie działalności uczelni niepublicznych z środków Unii Europejskiej – 
doświadczenia i szanse na przyszłość, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskie – stan obecny 
i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2008, s. 45.

60  Ibidem, s. 48.

61  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2007, źródło: 
http://www.pomorskie.eu/res/defs/pokl/dokumenty/pokl_zatwierdzony_7092007.pdf, data pobrania: 15-03-2012.
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Wykres 58. Wzrost poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia 
uczestników

Źródło: badania i opracowanie własne.

Szczegółowe informacje dotyczące wzrostu poziomu kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia przedstawiono w tabeli 11 oraz na wykresie 59.

Tabela 11. Wzrost poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia u uczestników

OBSZAR TRANSFERU WIEDZY
wzrost poziomu

mały średni duży

KOMPETENCJE ZAWODOWE 18,33% 48,33% 33,33%
WIEDZA ZAWODOWA 33,33% 43,33% 23,33%
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 41,67% 48,33% 10,00%
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 43,33% 45,00% 11,67%
ŚREDNIA 34,17% 46,25% 19,58%

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Wykres 59. Wzrost poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia 
u uczestników

Źródło: badania i opracowanie własne.

5.5. Wpływ transferu wiedzy na kompetencje językowe62

Uczestnicy transferu wiedzy, którzy brali udział w szkoleniach poka-
zujących formy zastosowania języków obcych w praktyce, zostali dodatko-
wo poproszeni o określenie korzyści wynikających dla nich z przystąpienia 
do projektu. Ten moduł warsztatowy został przygotowany z myślą o realizacji 
celu nr 3 wspólnotowej polityki regionalnej, jakim jest poprawa jakości oferty 
edukacyjnej szkół wyższych.

Wszyscy uczestnicy uważają, że odbyty kurs wpłynął na podwyższenie 
poziomu ich komunikatywności w języku obcym (wykres 60), ze szczególnym 
uwzględnieniem typowych kwestii związanych z komercjalizacją wyników 
badań oraz zagadnieniami praktycznymi.

62  Badaniem zostały objęte grupy biorące udział w transferze wiedzy dotyczącym języka angielskiego 
w biznesie.
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Wykres 60. Czy odbyty kurs wpłynął na poziom komunikatywności w języku angielskim?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Ponadto zdecydowana większość respondentów uważa, że dzięki od-
bytemu w ramach projektu kursowi łatwiej im będzie nawiązywać kontakty 
z otoczeniem biznesowym, a tym samym tworzyć powiązania kooperacyjne 
pomiędzy światem nauki i biznesu (wykres 61).

10,00%
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0,00%
7,50%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 61. Czy odbyty kurs ułatwi nawiązywanie kontaktów z otoczeniem biznesowym?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Dodatkowo ponad 50% respondentów jest zdania, że dzięki udziałowi 
w projekcie zdobyli wiedzę, która ułatwi im pracę na uczelni i prowadzenie 
badań naukowych, które coraz częściej są realizowane przez międzynarodowe 
grupy badawcze (wykres 62).

50,00%
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17,50%

0,00%

0,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 62. Czy odbyty kurs ułatwi prowadzenie pracy i badań naukowych?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Według większości uczestników odbyte warsztaty ułatwią im dalszy 
rozwój naukowy (wykres 63).
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Wykres 63. Czy odbyty kurs ułatwi rozwój naukowy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Zdecydowana większość uczestników uważa, że odbyte szkolenia po-
zwolą im na poszerzenie warsztatu dydaktycznego (wykres 64).
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Wykres 64. Czy odbyty kurs pozwoli na poszerzenie warsztatu dydaktycznego?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Podsumowując opinie pracowników naukowo-dydaktycznych biorących 
udział w projekcie „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, można stwierdzić, że 
osiągnięto cele spójne z działaniami strategicznymi wytyczonymi dla polskiej 
nauki. do których należą:

–	 opracowanie i wdrażanie nowych programów nauczania, w tym 
tworzenie kierunków unikatowych i makrokierunków,

–	 opracowywanie i wdrażanie programów nauczania w językach 
obcych, głównie w języku angielskim,

–	 badania i analizy jakości kształcenia akademickiego i jego dosto-
sowania do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy,

–	 zarządzanie jakością w uczelni,
–	 komercjalizacja wyników badań naukowych,
–	 ochrona własności intelektualnej,
–	 promocję osiągnięć polskich uczonych związanych z komercjalizacją 

wyników ich badań,
–	 przedsięwzięcia pokazujące wagę badań naukowych dla gospodarki 

opartej na wiedzy63.

5.6. Ocena transferu wiedzy

W gospodarce opartej na wiedzy oczekuje się, że szkolnictwo wyższe 
będzie odgrywać znacznie większą rolę w rozwoju społeczeństwa innowacyj-
nego. Powstawanie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu jest 
uzależnione od aktywności edukacyjnej i innowacyjności uczelni. Wykorzystanie 
w procesie edukacji doświadczeń i wiedzy z praktyki gospodarczej pozwoli 
na wzbogacenie procesu kształcenia i dostosowanie kwalifikacji absolwen-
tów szkół wyższych do oczekiwań przedsiębiorców. Działalność badawcza 
i rozwojowa prowadzona przez uczelnie w sferze biznesu może przyczynić 
się do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania zjawisk zachodzących 
w organizacjach, ich otoczeniu i gospodarce. Współpraca w realizacji projektów 

63  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, źródło: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf, data 
pobrania: 10-05-2012.
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badawczych to droga do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla 
biznesu. Ich urynkowienie jest możliwe jedynie dzięki współpracy z praktyką 
gospodarczą. W wyniku kooperacji nauki i biznesu zwiększone zostaną zasoby 
wiedzy dydaktyków i praktyków gospodarczych. Innowacje przyczynią się 
do wykreowania nowych produktów i usług, co pozytywnie wpłynie na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu64.

Z rozwojem innowacyjnej gospodarki związane są pytania „Skąd czerpać 
pomysły? Gdzie jest źródło innowacji? Jak poprawić efektywność działania 
przedsiębiorstw?” Dla społeczeństwa wiedzy ważne jest „Jak podnosić jakość 
kształcenia? W jaki sposób zapewnić aktualność treści nauczania?” Dlatego 
właśnie wywołanie efektu synergii wynikającego ze związków między uczel-
niami i biznesem oraz transferu wiedzy wydaje się być problemem na czasie. 
Współpraca sektora gospodarki i sektora edukacji jest możliwa przez urucho-
mienie procesu transferu wiedzy. W oparciu o ten mechanizm można zbudo-
wać „pomost” łączący przedsiębiorstwa i szkoły wyższe. Synergia wiedzy 
i doświadczenia zapewni korzyści dla obu stron transferu wiedzy. Działania 
związane z transferem wiedzy ekonomicznej obejmują organizowane w zakresie 
projektu szkolenia, seminaria konsultacyjne, praktyki i staże oraz prowadzone 
bezpłatne doradztwo w zakresie podejmowania przedsiębiorczości. Podjęte kroki 
przyczynią się do stworzenia studentom, którzy biorą udział w projekcie, szans 
wejścia na rynek. Ponadto przyczynią się do wzrostu kwalifikacji zawodowych 
uczestników procesu, a więc również pracowników naukowych i pracowników 
przedsiębiorstw biorących w nim udział65.

Zdecydowana większość uczestników jest zadowolona z transferu 
wiedzy w którym brała udział i oceniła go bardzo dobrze (68,69%) lub dobrze 
(25,25%). Pokazuje to wykres 65.

64  P. Grzybowski, Nauka nie w parze z biznesem [w:] Transfer Wiedzy 3/2011, s. 35-39.

65  Ibid., s. 35-39.
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68,69%

25,25%

6,06% 0,00%

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

Wykres 65. Jak uczestnik ocenia transfer wiedzy

Źródło: badania i opracowanie własne.

Większość pracowników naukowo-dydaktycznych będących uczestnikami 
projektu zadeklarowała, że wie na czym polega transfer wiedzy (wykres 66). 
Z opinii badanych wynika, że są oni świadomi potrzeby stosowania transferu 
wiedzy pomiędzy szkołami wyższymi a praktyką gospodarczą.

32,32%

52,53%

12,12%

3,03%

tak raczej tak raczej nie nie

Wykres 66. Czy wiesz na czym polega transfer wiedzy?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Analizy i badania uzupełniające przeprowadzone w ramach projek-
tu pokazują, że w warunkach polskich transfer wiedzy między kierunkami 
ekonomicznymi i biznesem ma jednak nadal charakter marginalny i nie jest 
powszechny. Mała jest na ten temat w Polsce ilość opracowań naukowych i mo-
delowych rozwiązań praktycznych. Dlatego w obecnej sytuacji gospodarczej 
i ekonomicznej transfer wiedzy wydaje się koncepcją godną rozwijania. Jest 
to bowiem właściwy kierunek działania służący podnoszeniu jakości szkolnictwa 
wyższego. Wydajny proces edukacyjny jest kluczowym i niezbędnym czyn-
nikiem w rozwijaniu kapitału ludzkiego, który stanowi podstawowy składnik 
każdego społeczeństwa opartego na wiedzy66.

5.7. Praktyka gospodarcza a kierunki ekonomiczne szkół 
wyższych

Począwszy od 1989 roku liczba studentów w Polsce dynamicznie 
wzrastała. Mimo coraz większej liczby absolwentów, dominuje opinia, że 
pozycja na rynku pracy osób z wykształceniem wyższym jest zdecydowanie 
lepsza. Raporty informują, że po ukończeniu szkoły wyższej można liczyć 
na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia67. Na kierunkach humanistycznych obok 
studentów nauk społecznych i prawa większość absolwentów stanowią studenci 
kierunków związanych z biznesem, co jest zrozumiałe ze względu na rosnące 
zapotrzebowanie na specjalistów z ekonomi i zarządzania68.

Szkoły wyższe w zbyt małym zakresie reagują na zmiany zachodzące 
na rynku pracy. Brakuje tutaj aktywnego zainteresowania i wsparcia ze strony 
sektora gospodarczego. Wspólne działanie pozwoliłoby kształtować programy 
studiów pod kątem realnych potrzeb rynku i rzeczywistego popytu na pracow-
ników. Możliwości kadrowe uczelni często stanowią ograniczenie w kształ-
towaniu programu i treści studiów69. Jest to według diagnozy E&Y czynnik 
limitujący możliwości szkoły wyższej, według którego dopasowywany jest 

66  P. Grzybowski, Nauka nie w parze z biznesem [w:] Transfer Wiedzy 3/2011, s. 35-39.

67  P. Grzybowski, Nauka (…), op. cit, s. 35-39.

68  K. Marczak, Studia ekonomiczne w strukturach uniwersyteckich [w:] red. E. Panka, Wymiar europejski 
studiów ekonomicznych w Polsce, Warszawa październik 2003, s. 63.
Raporty OECD na temat szkolnictwa wyższego. POLSKA., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa 2008, s. 20.

69  P. Grzybowski, Nauka (…), op. cit, s. 35-39.
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program nauczania. Powoduje to obniżenie jakości kształcenia70.

Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołami wyższymi 
a rynkiem pracy może być realizowane poprzez zwiększenie udziału przemysłu 
i pracodawców w polityce szkolnictwa na szczeblu ogólnokrajowym. W tej 
chwili wkład ten jest oceniany jako zdecydowanie zbyt mały71. Uzupełnieniem 
procesu współpracy na szczeblu ogólnokrajowym powinno być również dążenie 
do nawiązywania relacji pomiędzy szkołami wyższymi a praktyką gospodarczą 
na szczeblu lokalnym72.

Identyfikowane w raportach na temat stanu polskiego szkolnictwa 
wyższego problemy znajdują potwierdzenie w opinii pracowników naukowo-
dydaktycznych, którzy przystąpili do projektu „Komercjalizacja wyników badań 
oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”.

44,44% respondentów uważa, że wkład szkół wyższych w rozwój społe-
czeństwa innowacyjnego i kreowanie innowacji dla biznesu jest mały. 23,23% 
ankietowanych twierdzi, że jest on duży, a 27,27% że bardzo mały (wykres 67).

3,03%

23,23%

44,44%

27,27%

2,02%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 67. Jaki jest wkład szkół wyższych w rozwój społeczeństwa innowacyjnego 
i kreowanie innowacji dla biznesu?
Źródło: badania i opracowanie własne.

70  Ernst & Young, Instytut badań nad gospodarką rynkową, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego 
w Polsce, , Gdańsk, listopad 2009, s. 77.

71  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Raporty OECD na temat szkolnictwa wyższego. 
POLSKA., Warszawa 2008, s. 41, 78-80.

72  P. Grzybowski, Nauka (…), op. cit, s. 35-39.
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Duża część uczestników uważa, że szkoły wyższe nie dostosowują 
programów nauczania do potrzeb polskiego rynku. Odpowiedzi „raczej nie” 
udzieliło 64% ankietowanych, 18% odpowiedziało „nie” (wykres 68).

2,00%

16,00%

64,00%

18,00%

0,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 68. Czy szkoły wyższe dostosowują programy nauczania do potrzeb 
polskiego rynku pracy?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Porównując opinię pracowników przedsiębiorstw w pracownikami na-
ukowo-dydaktycznymi okazuje się, że biorący udział w projekcie przedstawiciele 
pierwszej z tych grup są bardziej krytycznie oceniają dostosowanie programów 
nauczania do potrzeb polskiego rynku pracy. Pracownicy szkół wyższych 
mają na ten temat bardziej zróżnicowane opinie. Może to świadczyć o tym, że 
pracownicy szkół wyższych nie obserwują tak wnikliwie jak przedstawiciele 
praktyki gospodarczej rynku pracy i nie dostrzegają powiększającej się na sku-
tek braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników luki w zatrudnieniu.

Aż 58% badanych uważa że, ilość projektów naukowych prowadzo-
nych wspólnie z przedsiębiorstwami przez szkoły wyższe jest mała, a 26%, że 
bardzo mała (wykres 69).
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0,00%

2,00%

58,00%

26,00%

14,00%

bardzo duża duża mała bardzo mała nie wiem

Wykres 69. Ile jest projektów naukowych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami 
przez szkoły wyższe?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Poziom wykorzystania przykładów z praktyki gospodarczej na zajęciach 
dydaktycznych jest w ocenie ponad połowy ankietowanych mały, a blisko 1/3 
uważa że bardzo mały (wykres 70).

0,00% 10,00%

55,00%

27,00%

8,00%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 70. Jaki jest poziom wykorzystania przykładów z praktyki gospodarczej 
na zajęciach dydaktycznych w szkołach wyższych?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Oddziaływanie polskich szkół wyższych na regionalny biznes zostało 
ocenione przez respondentów jako słabe, w badanej grupie przeważa zdanie, 
że wpływ szkół wyższych na podnoszeniu wiedzy i kompetencji pracowników 
przedsiębiorstw jest mały (61%) lub bardzo mały (24%). Strukturę odpowiedzi 
pokazano na wykresie 71.

14,00%

61,00%

24,00%

0,00%
1,00%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 71. Jaki jest wpływ szkół wyższych na podnoszeniu wiedzy i kompetencji 
pracowników przedsiębiorstw?

Źródło: badania i opracowanie własne.

54% ankietowanych uważa, że realizowane przez szkoły wyższe projekty 
badawcze mają mały wpływ na efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw. 
20% uczestników uważa, że wpływ ten jest bardzo mały (wykres 72). Powodem 
takiej sytuacji może być tematyką prowadzonych w ośrodkach naukowych badań, 
które nie mają związku z potrzebami biznesu i nie prowadzą do rozwiązania 
problemów z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy.
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0,00%
16,00%

54,00%

20,00%

10,00%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 72. Jaki wpływ na efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw mają 
realizowane przez szkoły wyższe projekty badawcze?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Aż 45,82% respondentów twierdzi, że szkoły wyższe mają mały wkład 
w kształtowanie kapitału ludzkiego, a 17,22%, że bardzo mały (wykres 73).

3,06%

30,82%

45,82%

17,22%

3,08%

bardzo duży duży mały bardzo mały nie wiem

Wykres 73. Jaki wkład w kształtowanie kapitału ludzkiego mają szkoły wyższe?

Źródło: badania i opracowanie własne.
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Wynik ten zmusza do refleksji nad skutecznością szkolnictwa wyższego 
w kształtowaniu kapitału ludzkiego. W Polsce daje się zauważyć stopniowe 
odejście systemu szkolnictwa od kształcenia zawodowego na poziomie śred-
nim na rzecz studiów wyższych73. Coraz większą popularność zyskują kierunki 
kończące się licencjatem, gwarantującym zaliczenie do grona osób posiadają-
cych wykształcenie wyższe. Jest to naturalny efekt wynikający z dostosowa-
nia polskiego systemu edukacji do standardów europejskich i wprowadzenia 
dwustopniowej organizacji studiów74. Wysoki popyt na pracowników wiedzy 
zachęca przyszłych studentów do poszukiwania możliwości szybkiego uzyskania 
wykształcenia wyższego. Ograniczona liczba szkół zawodowych powoduje, że 
studia pierwszego stopnia są obecnie traktowane jako studia zawodowe ukie-
runkowane branżowo75. Wydaje się, że wkład szkół wyższych w kształtowanie 
kapitału ludzkiego powinien rosnąć proporcjonalnie do ich wzrastającego 
udziału w rynku edukacyjnym, a jednak w opinii badanych tak się nie dzieje.

5.8. Zapotrzebowanie na transfer wiedzy

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że rozwój społeczeństwa 
innowacyjnego i kreowanie innowacji dla biznesu są uzależnione od działań 
realizowanych przez szkoły wyższe (wykres 74).

73  E. Krajczyńska, Minister Kudrycka: Zmiany w polskim szkolnictwie są konieczne, PAP – Nauka 
w Polsce, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=368651&data=&lang=PL&_CheckSum=-1111331628, 
data pobrania: 09-05-2011.

74  A. Buchner-Jeziorska, Dwustopniowa organizacja studiów w Polsce w latach dziewięćdziesiątych – 
przełom czy kontynuacja? [w:] red. E. Panka, Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce, Warszawa 
2003, s. 35-36.

75  P. Grzybowski, Nauka (…), op. cit, s. 35-39.



Raport z ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych...

116

39,00%

47,00%

11,00%

1,00%

2,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 74. Czy rozwój społeczeństwa innowacyjnego i kreowanie innowacji  
dla biznesu są uzależnione od działań realizowanych przez szkoły wyższe?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Prawie wszyscy badani (75% odpowiedziało „tak”, 22% „raczej tak”) 
twierdzą że szkoły wyższe powinny dostosowywać program nauczania do po-
trzeb rynku pracy (wykres 75). Świadczy to o potrzebie wprowadzenie zmian 
w szkolnictwie wyższym.

75,00%

22,00%

3,00%

0,00%
0,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 75. Czy szkoły wyższe powinny dostosowywać program nauczania 
do potrzeb rynku pracy?  Źródło: badania i opracowanie własne.
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Większość ankietowanych uważa także że zwiększenie liczby realizo-
wanych projektów badawczych oraz podniesienie ich jakości i użyteczności, 
może zapewnić wsparcie ze strony praktyki gospodarczej (wykres 76).

50,00%

41,00%

4,00%

0,00%

5,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 76. Czy wsparcie praktyki gospodarczej może zapewnić realizację projektów 
badawczych w szkołach wyższych?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów jest zadania, że przykłady 
z praktyki gospodarczej mogą zostać wykorzystane w celu podniesienie jakości 
kształcenia studentów w szkołach wyższych (wykres 77). Świadczy to o tym, 
że kadra naukowo-dydaktycznych jest gotowa, aby w zajęciach wykorzystywać 
rzeczywiste problemy. Zastosowanie studium przypadku pozwoliłoby odejść 
od omawiania zagadnień naukowych na czysto fikcyjnych i teoretycznych 
przykładach.
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49,00%

47,00%

4,00%

0,00%

0,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 77. Czy przykłady z praktyki gospodarczej mogą zostać wykorzystane w celu 
podniesienie jakości kształcenia studentów w szkołach wyższych?
Źródło: badania i opracowanie własne.

Przeważająca większość ankietowanych uważa, że wiedza i kompe-
tencje pracowników przedsiębiorstw mogą być rozwijane dzięki współpracy 
między praktyką gospodarczą a szkołami wyższymi (wykres 78). Wskazuje 
to na dojrzałość zawodową uczestników badanej grupy.

57,00%

37,84%

4,16%

0,00%

1,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 78. Czy wiedza i kompetencje pracowników przedsiębiorstw mogą być 
rozwijane dzięki współpracy między praktyka gospodarczą a szkołami wyższymi?
Źródło: badania i opracowanie własne.
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Większość badanych uważa także, że zwiększenie efektywności i inno-
wacyjności przedsiębiorstw jest możliwe poprzez realizację wspólnych ze szko-
łami wyższymi projektów badawczych (wykres 79).

50,00%

46,00%

0,00%

0,00%

4,00%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 79. Czy uważasz, że zwiększenie efektywności i innowacyjności 
przedsiębiorstw jest możliwe poprzez realizację wspólnych ze szkołami wyższymi 
projektów badawczych?

Źródło: badania i opracowanie własne.

Pozytywnym sygnałem jest wynik uzyskany na podstawie odpowiedzi 
udzielonej na ostanie z pytań postawionych badanym uczestnikom projektu. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni jednogłośnie uważają, że szkoły wyższe po-
winny odgrywać większą rolę w kształtowaniu kapitału ludzkiego (wykres 80).
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48,62%

46,33%

0,00%

0,00%

5,05%

tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

Wykres 80. Czy uważasz, że szkoły wyższe powinny brać udział w kształtowaniu 
kapitału ludzkiego?

Źródło: badania i opracowanie własne

Odpowiedzi udzielone przez pracowników naukowo-badawczych, któ-
rzy brali udział w projekcie „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie 
postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” mogą stanowić 
podstawę do rozważań dlaczego mimo posiadanej przez nich wiedzy na temat 
stanu sytemu edukacji i poziomu szkolnictwa wyższego nie podejmują oni 
odpowiednich kroków w celu naprawy zastanej sytuacji.

Perspektywa naukowców zaangażowanych w projekty badawcze dla 
biznesu jest odmienna niż perspektywa przedsiębiorców. Według naukowców, 
jedną z najważniejszych przeszkód uniemożliwiającą współpracę z przedsię-
biorcami jest brak zainteresowania z ich strony realizacją projektów badaw-
czych. Do potencjalnych przeszkód zalicza się również niedostateczny poziom 
działań motywujących ze strony władz państwowych oraz brak kompetentnych 
pośredników organizujących współpracę sektora nauki i biznesu. Zdaniem pra-
cowników naukowych niski jest również poziom świadomości przedsiębiorców 
na temat korzyści płynących ze współpracy ze sferą nauki76.

76  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Bariery współpracy 
przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Warszawa 2010, s.16-21.
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5.9. Preferowane formy transferu wiedzy

Na samym końcu uczestników transferu wiedzy zapytano jaka jego forma 
jest według nich najlepsza dla rozwijania kompetencji, wiedzy, umiejętności 
oraz doświadczenia. W tym celu respondentom zadano następujące pytania:

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu poziomu kompetencji zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu zasobów wiedzy zawodowej?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu umiejętności zawodowych?

–	 Co jest według Ciebie najważniejsze, a co najmniej ważne przy 
zwiększaniu doświadczenia zawodowego?

W badaniu zaproponowano następujące możliwe formy transferu wiedzy:

–	 uczestnictwo w szkoleniach,

–	 odbycie stażu,

–	 udział w konferencji,

–	 udział w seminarium doradczym,

–	 konsultacje eksperckie,

–	 nauka przez Internet (e-learning),

–	 studia podyplomowe.

Respondenci mogli również zaproponować inny, niż wymieniony 
w pytaniu, sposób transferu wiedzy. Ankietowani przypisywali kolejne liczby 
w celu określenia, który z wariantów transferu wiedzy uważają za najważniej-
szy, a który najmniej ważny.
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Które z form transferu wiedzy są według uczestników najważniejsze, 
a które najmniej ważne, przy rozwijaniu kompetencji, wiedzy, umiejętności 
oraz doświadczenia, przedstawiono w tabeli 12. Im wyższa pozycja na liście, 
tym forma transferu wiedzy jest ważniejsza według badanych.

Tabela 12. Preferowane formy transferu wiedzy

KOMPETENCJE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI DOŚWIADCZENIE

uczestnictwo 
w szkoleniach

uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu uczestnictwo 

w szkoleniach

odbycie stażu odbycie stażu uczestnictwo 
w szkoleniach odbycie stażu

udział 
w seminarium 

doradczym
nauka przez Internet 

(e-learning)
udział 

w seminarium 
doradczym

udział w seminarium 
doradczym

nauka przez 
Internet (e-learning)

udział w seminarium 
doradczym

studia 
podyplomowe studia podyplomowe

studia 
podyplomowe studia podyplomowe nauka przez 

Internet (e-learning)
konsultacje 
eksperckie

konsultacje 
eksperckie

konsultacje 
eksperckie

konsultacje 
eksperckie

nauka przez Internet 
(e-learning)

udział w konferencji udział w konferencji udział w konferencji udział w konferencji

Źródło: badania i opracowanie własne.

Żaden z ankietowanych nie zaproponował innego, niż wymieniony 
w pytaniu, sposobu transferu wiedzy. Według ankietowanych preferowaną forma 
transferu wiedzy w każdym z obszarów jest uczestnictwo w szkoleniach oraz 
odbycie stażu. Wysoko oceniany jest również udział w seminarium doradczym.

5.10. Wnioski

Z przeprowadzonych badań wynika, że u uczestników transferu wiedzy 
nastąpił znaczący wzrost poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych 
z zagadnień prezentowanych w ramach transferu wiedzy.
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Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że wysoko 
oceniają przydatność transferu wiedzy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
biorący udział w transferze wiedzy uważają, że transfer wiedzy daje możliwość 
podnoszeniu poziomu kompetencji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Interesujący jest fakt, że również pracownicy naukowo-dydaktyczni 
krytycznie oceniają obecny poziom współpracy kierunków ekonomicznych 
szkół wyższych i praktyki gospodarczej. Również w ich opinii za mało jest 
wspólnych projektów, a szkoły wyższe nie współdziałają z przedsiębiorcami 
w dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy.



Raport z ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych...

124

6. Staż nowoczesną formą zdobywania kompetencji 
zawodowych

Coraz częściej poszukujący zatrudnienia absolwenci przekonują się, 
że uzyskane dyplomy i dokumenty potwierdzające wykształcenie stają się 
niewystarczającym argumentem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej77. Wiedza 
uzyskana na uczelni powinna być przydatna w wybranym zawodzie. Jednak 
brak uszczegółowienia procesu nauczania pod kątem oczekiwań rynku pracy 
powoduje, że często tak nie jest. W praktyce okazuje się, że system eduka-
cyjny wykazuje bardzo dużą bezwładność w dopasowywaniu się do sytuacji 
gospodarczej78.

Ze względu na oszczędności wynikające z malejących nakładów na edu-
kację, program zajęć dydaktycznych ekonomistów i humanistów w niewielkim 
zakresie uwzględnia ćwiczenia i laboratoria. Brak praktycznego ćwiczenia wie-
dzy zdobytej na wykładach uniemożliwia rozwijanie kompetencji studentów. 
Organizacja i zapewnienie stałego kontaktu kadry akademickiej i studentów 
z przedstawicielami sfery biznesu pozwoliłoby na uzupełnienie wiedzy akade-
mickiej praktycznymi przykładami i połączyłoby rozważania teoretyczne z przy-
kładami działania z praktyki gospodarczej. Przyszli absolwenci dowiedzieliby 
się jak mogą stosować otrzymaną w szkole wyższej wiedzę do realizacji celów 
i zadań z którymi mogą spotkać się w przyszłej pracy79.

Rozwiązaniem może być tutaj organizacja programów stażowych. 
Pozwalają one zarówno studentom jak i absolwentom szkół wyższych zdobycie 
kompetencji i doświadczenia zawodowego dzięki odbyciu stażu w wybranym 
przedsiębiorstwie.

Korzyści płynących z odbycia stażu jest wiele. Pozwala on przede 
wszystkim na nawiązanie kontaktu z pracodawcą. Dzięki udziałowi w stażu 
studenci i absolwenci mają możliwość uzupełniać swoją wiedzę w oparciu 
o działanie pod nadzorem pracodawcy odbywające się w rzeczywistych wa-

77  B. Janiszewski, Ofiary modnych studiów, Newsweek Polska, nr 15/2011, s. 34-47.

78  P. Grzybowski, Nauka nie w parze z biznesem [w:] Transfer Wiedzy 3/2011, s. 35-39.

79  Ibid., s. 35-39.
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runkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nabywanie doświadczenia w dzia-
łaniu jest cenne, gdyż jest to podstawa do zdobycia kompetencji zawodowych. 
Stażysta czynnie uczestnicząc w działalności firmy może zapoznać się z realiami 
funkcjonowania w biznesie. Ponadto staż uczy również jak zostać dobrym pra-
cownikiem. Daje absolwentom możliwość zapoznania się „dorosłym” życiem, 
jednocześnie stwarzając szanse na sprawdzenie się w realnej pracy. Jeżeli ten 
„egzamin z dojrzałości” zostanie pomyślnie zaliczony przed pracodawcą, może 
to otwierać stażyście drogę do zdobycie stałego zatrudnienia.

Beneficjentami programów stażowych mogą być również pracownicy 
naukowo-dydaktyczni szkół wyższych. Ich uczestnictwo w stażach odbywają-
cych się w przedsiębiorstwach daje możliwość połączenia wiedzy teoretycznej 
z praktycznym podejściem do rozwiązywania różnorodnych problemów zwią-
zanych z określoną działalnością gospodarczą.

W ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie 
postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” przewidziano 
organizację staży dla:

–	 pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,

–	 pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.

Dla stażystów przewidziano zasiłek stażowy, wypłacany na podstawie 
przedstawianych przez nich raportów opisujących zakres realizowanych zadań.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni mieli możliwość odbycia stażu 
w wybranym przez nich przedsiębiorstwach. Stażyści w liczbie 20 osób zostali 
przyjęci przez firmy działające w województwie pomorskim (tabela 13).
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Tabela 13. Przedsiębiorstwa, które przyjęły na staż pracow-
ników naukowo-dydaktycznych (kolejność alfabetyczna).

INDUSCO SP. Z O.O.
GDAŃSKIE MELIORACJE SP. Z O.O.
J.S.HAMILTON POLAND LTD SP. Z O.O.
K-CONSULT SP. Z O.O.
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SP. Z O.O.
PLANOSFERA
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJ MIEJSKIEJ SP. 
Z O.O. W GDYNI

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE-DEDAL

PUH Auto-mobil Sp. z o.o.
SPÓLKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO”
SPRINT S.A.

Źródło: Opracowanie własne.

Pracownicy przedsiębiorstw z województwa pomorskiego (tabela 
14) mieli możliwość uczestniczyć w stażu zorganizowanym przez Akademię 
Morską w Gdyni.
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Tabela 14. Przedsiębiorstwa, których pracownicy uczestniczyli 
w stażu zorganizowanym przez Akademię Morską w Gdyni 
(kolejność alfabetyczna).

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy
Biuro usług doradczych
Centrum Wspierania Biznesu
CRIST S.A.
DGT SP. Z O.O.
Jakub Makurat eFINEO - Doradztwo i Szkolenia
KRAJOWE SOWARZYSZENIE INSTYTUT BADAŃ NAD 
BEZPIECZEŃSTWEM
STOWARZYSZENIE WOLNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ
Tempo-obsługa nieruchomości Sp. z o. o.
Uni-logistics Sp. z o. o.
WALDI - Waldemar Pilarski
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-
Usługowe OPAL
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSKA S.A.
Zespół zarządców nieruchomości WAM Sp. z o. o.

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w opinii uczestników pro-
jektu – studentów, absolwentów i pracowników naukowo-dydaktycznych 
szkół wyższych – odbycie stażu jest bardzo wysoko ocenianą pod względem 
skuteczności i pożądaną formą transferu wiedzy. Według respondentów może 
prowadzić do podniesienia poziomu kompetencji, zwiększenia zasobów wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia zawodowego.
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7. Ocena funkcjonalna zarządzania realizacją projektu
Mianem projektu można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach 

określonej organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, od-
miennym od działań rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie miała nigdy 
wcześniej do czynienia. Stwierdzenie, że projekt jest realizowany w ramach 
organizacji nie wyklucza możliwości uczestnictwa w nim osób spoza niej lub 
partycypacji innych organizacji. Do podstawowych należy sytuacja, w której 
projekt jest realizowany przez jedną organizację. Taką specyfikę posiada projekt 
„Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
przez Akademię Morską w Gdyni” opisany w niniejszym raporcie. Projekty 
mogą być również realizowane przez wiele organizacji na zasadach partnerstwa 
lub przez osoby fizyczne, czy też wyłącznie jedną osobę80.

Samo pojęcie słowa projekt pochodzi z łaciny od twierdzenia proiec-
tus, oznaczającego wysunięcie / postęp ku przodowi / na przód81, co należy 
tłumaczyć jako znalezienie i przedstawienie sposobu rozwiązania zadania / 
problemu, które w przyszłości ma być zrealizowane.
 W literaturze zazwyczaj występuje zgodność interpretacji pojęcia „pro-
jekt”, odstępstwem może być bardzo popularna i często powoływana definicja 
amerykańskich autorów, która może budzić wątpliwości. Eksponowane w de-
finicjach projektu unikatowości (wyjątkowości), w połączeniu z traktowaniem 
go jako zadania indywidualnego (jednorazowego) są przyczyną ograniczenia 
zakresu i rodzaju przedsięwzięć, jakie w praktyce określa się pojęciem „projekt”.

Projekt, który jest z zasady przedsięwzięciem nowym i nietypowym, 
ma także inne charakterystyczne, wyróżniające go cechy82:
1. W trakcie jego realizacji może zostać osiągnięty konkretny cel. Następstwem 

tego faktu jest uzyskanie określonego rezultatu. Może nim być na przykład 
nowy produkt lub urządzenie, nowa forma organizacyjna. System, który 
powstaje w ramach projektu również jest zaliczany do jego rezultatów. Dla 
projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

80  Pawlak, M., Zarządzanie projektami, Warszawa 2007, PWN, s. 17-18.

81  Na podstawie: Toney F., The Superior Project Organisations. Global Competency Standards and Best 
Practies, Marcel Dekker, Basel, New York 2002. 

82  Na podstawie: Oakland J.S., Total Quality Management, Butterworth – Heinemann, Oxford, 1995.
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cel jest zbieżny z tymi, które zostały zapisane w dokumentach programo-
wych.

2. Obok celowości, za istotną cechę projektu uznaje się jego określoność, 
podawaną w odniesieniu do pewnych związanych z nim zjawisk. Dla pro-
jektów z finansowaniem zewnętrznym taką cechą będzie ich określoność 
kosztowa.

3. Projekt ma określony termin rozpoczęcia i zakończenia, a także jest po-
dzielony na określone fazy – jest zatem przedsięwzięciem ograniczonym 
w czasie.

4. W trakcie jego realizacji wykorzystywane są różne zasoby: ludzkie, finan-
sowe, materialne (urządzenia, pomieszczenia), niematerialne (informacje, 
wiedza) itd. Zasoby te są z zasady ograniczone.

5. Projekt posiada specyficzną strukturę organizacyjną i jest oddzielony od in-
nych działań realizowanych w ramach danej organizacji.

6. W projekcie uczestniczy wiele osób – względnie jednostek organizacyjnych.
7. Często jest to przedsięwzięcie obejmujące wiele skomplikowanych działań.
8. Zadania realizowane w ramach projektu charakteryzują się dużą innowa-

cyjnością.
9. Realizacja projektu jest zazwyczaj związana z niepewnością dotyczącą 

rzeczowego rozwiązania problemu (kształtem systemu, jaki w ramach pro-
jektu powstanie) i ryzykiem. Na ogół niepewność ta sukcesywnie maleje 
w miarę upływu czasu i realizacji kolejnych etapów projektu.

10. Charakter projektu zmienia się w poszczególnych fazach jego realizacji. 
Można wyróżnić granice między jego poszczególnymi fazami. Zakończenie 
każdej z nich zazwyczaj wiążę się z zatwierdzeniem i przyjęciem jej 
wyników. Rozpoczęcie kolejnej poprzedza podjęcie uzgodnień i decyzji 
określających dalsze działania.

W literaturze przedmiotu spotyka się szereg interpretacji pojęcia techniki 
zarządzania, które jest utożsamiane z terminem techniki kierowania, a także 
określeniami rodzaj zarządzania i metoda zarządzania. Na potrzeby niniej-
szej ewaluacji można przyjąć, że techniki zarządzania to zespół racjonalnych 
i skoordynowanych działań ludzi nakierowanych na cele przedsiębiorstwa, 
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realizowanych w określonych warunkach w oparciu o przyjęte procedury 
i zasady postępowania83.

Wraz ze zmniejszaniem się liczby szczebli zarządzania, praca specjalistów 
w organizacjach staje się coraz bardziej efektywna, ograniczenie biurokracji 
umożliwia poświęcenie większej ilości czasu pracy merytorycznej. Zarządzanie 
projektami wiąże się ze stosowaniem wielu narzędzi i technik wspomagają-
cych pracę specjalistów, obciążanych coraz większą liczbą złożonych zadań. 
Wzrost produktywności wymaga zwiększenia swobody decyzyjnej na każdym 
szczeblu organizacji.

Jak zatem w praktyce należy zdefiniować zarządzanie projektem? Project 
Management Institute uważa, że zarządzanie projektem to84 zastosowanie wiedzy, 
umiejętności, narzędzi i technik do działań określonych w projekcie, w celu 
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy tego projektu, polegających 
między innymi na umiejętności zrównoważenia konkurencyjnych potrzeb i/
lub oczekiwań pomiędzy:

–	 zakresem realizacji projektu, terminem wykonania, kosztami i jakością;
–	 grupami interesariuszy o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach;
–	 wymaganiami ściśle określonymi (np.: ukierunkowaniem na cel projektu) 

oraz nieokreślonymi (partykularnymi oczekiwaniami).
Istotnym elementem ogólnej ewaluacji każdego przedsięwzięcia jest 

monitorowanie procesu jego zarządzania. Z tego względu na każdym etapie 
projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębior-
czych przez Akademię Morską w Gdyni” gromadzono dane służące jakościowej 
i ilościowej ocenie realizacji projektu. Zastosowane techniki badań naukowych 
to ankietowanie oraz wywiad ustrukturyzowany. Głównym narzędziem wyko-
rzystywanym podczas monitoringu był: kwestionariusz ankiety (kwestionariusz 
dla grupy docelowej, trenerów, doradców, pracowników projektowych); listy 
obecności; protokoły komisji rekrutacyjnych; raporty. Rok po zakończeniu 
projektu planowane jest przeprowadzenie monitoringu telefonicznego i oso-
bistego w celu pozyskania danych służących ocenie długofalowych rezultatów 
zrealizowanego przedsięwzięcia.

83  Z. Malara, W poszukiwaniu dojrzałości organizacyjne przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s. 75.

84  www.pmi.org, data pobrania czerwiec 2010.
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Projekt „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przed-
siębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” był zarządzany przez osoby 
zatrudnione w Akademii Morskiej w Gdyni. Na czas realizacji przedsięwzięcia 
zostali oni powołani na stanowiska wchodzące w skład zespołu zarządzające-
go oraz częściowo oddelegowani do realizacji zadań projektowych. Projekt 
dotyczył tylko województwa pomorskiego, nie wymagał zatem powołania 
wielostopniowej struktury zespołu zarządzającego.

Od zespołu projektowego uzyskano opinie dotyczące zarządzania pro-
jektem za pomocą badania w formie indywidualnego wywiadu pogłębionego 
ze standaryzowana listą pytań. Rozmówcami było 5 pracowników tworzących 
zespół projektowy:

1. specjalista ds. merytorycznych projektu,
2. koordynator projektu,
3. specjalista ds. rozliczeń finansowych,
4. specjalista ds. administracji i badań,
5. specjalista ds. rekrutacji i informacji o projekcie.

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie informacje można było uzyskać 
na podstawie przeprowadzonych rozmów, zespół ewaluacyjny dokonał również 
przeglądu dokumentów źródłowych i pomocniczych. Analizie zostały poddane: 
wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, dokumenty organizacyjne i rozli-
czeniowe, materiały promocyjne. Badano sformułowane przez respondenta 
subiektywne opinie w następujących kwestiach:

–	 oceny struktury organizacyjnej projektu,
–	 oceny przygotowania instytucji do realizacji projektu,
–	 oceny przygotowania pracowników zespołu projektowego,
–	 oceny systemu przepływów pieniężnych,
–	 oceny systemu monitorowania i sprawozdawczości,
–	 oceny systemu promocji i rekrutacji,
–	 oceny przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,
–	 oceny systemu kontraktowania dostaw i usług,
–	 oceny skuteczności i efektywności działań zaplanowanych w projekcie,
–	 barier i problemów we wdrażaniu w ocenie członków zespołu projek-

towego.
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Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy obszarów 
składających się na zarządzanie projektem szkoleniowym dofinansowanym 
z środków Unii Europejskiej. Uwzględnia ona opinie realizatorów i docelo-
wych grup uczestników projektu oraz informacje pochodzące z dokumentów 
projektowych.

I. Ocena struktury organizacyjnej

Wszyscy respondenci stwierdzili, że struktura jest czytelna i przejrzysta 
oraz pozwala na właściwy przepływ informacji, tak aby zadania były realizo-
wane w sposób optymalny. Jest to niewątpliwie wynik bogatego doświadczenie 
posiadanego przez Akademią Morską w Gdyni w realizacji tego typu przedsię-
wzięć, co pozwoliło oprzeć realizację niniejszego projektu na wypracowanych 
standardach.

II. Ocena przygotowania instytucji do realizacji

Ogół respondentów był w pełni przekonany o pozytywnym przygotowaniu 
instytucji realizującej projekt i podkreślał, że duże znaczenie dla osiągnięcia 
sukcesu przez zespół projektowy realizujący obecne przedsięwzięcie miały 
posiadane zasoby wiedzy i doświadczenie zdobyte na bazie wcześniej reali-
zowanych projektów.

III. Ocena przygotowania pracowników zespołu

Doświadczenie w realizacji projektów pozwoliło na stworzenie grupy 
osób, które wzbogaciły swoją wiedzę menedżerską i potrafią pracować w trudnej 
oraz stresującej sytuacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego 
z środków unijnych. Zespół projektowy prezentuje wysoki poziom umiejętności 
profesjonalnych.

IV. Ocena systemu przepływów

System finansowania i przepływów pieniężnych na etapie podpisywania 
umowy był jednym z najtrudniejszych elementów w zarządzaniu projektem. 
Dzięki sprawnej współpracy zespołu projektowego z pracownikami Instytucji 
Pośredniczącej została utrzymana płynność finansowa.
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W trakcie realizacji projektu dokonano przesunięć między poszcze-
gólnymi rodzajami wydatków przewidzianych w budżecie projektowym, 
które były następstwem nieprzewidzianych w toku realizacji projektu działań. 
Dzięki dobremu przepływowi informacji między Akademią Morską a Instytucją 
Pośredniczącą, sprawnie wprowadzono powyższe zmiany i uzyskano ich ak-
ceptację, a współpraca na tym polu nie budziła zastrzeżeń.

V. Ocena systemu monitorowania i sprawozdawczości

Wydłużenie czasu trwania projektu spowodowane opóźnieniami zwią-
zanymi z rozpoczęciem realizacji projektu nie wpłynęło niekorzystnie na moż-
liwość pełnego monitorowania podejmowanych działań, a wszystkie działania 
wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane,

VI. Ocena systemu promocji i rekrutacji

Podczas rekrutacji wystąpiły problemy ze znalezieniem odpowiedniej 
liczby osób spełniających kryteria uczestnictwa w realizowanym projekcie. 
Początkowo brakowało pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych odbycie 
stażu w ośrodku naukowym. Małe było zainteresowanie seminariami. Dzięki 
dobrej współpracy z Instytucją Pośredniczącą zwiększono środki przeznaczone 
na rekrutację, co pozwoliło rozreklamować przedsięwzięcie i zainteresować 
nim odpowiednią do liczby przewidzianych w projekcie miejsc, ilość osób. 
Istotne jest, aby przedsięwzięcia tego typu były poprzedzane odpowiednimi 
działaniami analitycznymi, których celem powinno być dogłębne rozpoznanie 
potrzeb lokalnego środowiska oraz uwarunkowań zewnętrznych mających 
na nie wpływ. Dzięki temu można będzie w racjonalny sposób zaplanować 
zakres realizowanego projektu i precyzyjnie określić wielkość docelowej grupy 
beneficjentów.

VII. Ocena przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej

Analiza wypowiedzi respondentów pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, 
że kanały przepływu informacji w projekcie zostały właściwie zdefiniowane 
i wykorzystane.
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VIII. Ocena systemu kontraktowania dostaw i usług

Większość problemów związanych z tym obszarem projektu jest na-
stępstwem obowiązujących regulacji prawnych. Regulacje wynikające z usta-
wy „Prawo zamówień publicznych” często przyczyniają się do spowolnienia 
realizacji zadań projektowych. W opisywanym przypadku nastąpiły opóźnienia 
związane z wydatkowaniem środków finansowych prowadzące do konieczności 
zapłaty ustawowych odsetek w wysokości 1826 złotych.

Podkreślano dobrą współpracę z firmami zewnętrznymi dostarczającymi 
niezbędne dla realizacji projektu produkty i usługi.

IX. Ocena skuteczności i efektywności działań zaplanowanych w pro-
jekcie

Respondenci bardzo wysoko ocenili innowacyjność i kreatywność po-
dejmowanych działań. Według badanych jest to następstwo wcześniej przygo-
towanych założeń projektowych jeszcze na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie przedsięwzięcia.

X. Bariery i problemy we wdrażaniu w ocenie członków zespołu wdra-
żającego

Podstawowe bariery identyfikowane przez respondentów to:

a) zmieniająca się sytuacja ekonomiczno – gospodarcza w regionie wo-
jewództwa pomorskiego, która utrudniała rekrutację grup docelowych,
b) nieścisłości pojawiające się w dokumentach systemowych dotyczących 
realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) rozbieżność w interpretacji założeń projektowych, osoby kontrolujące 
projekt z ramienia Instytucji Pośredniczącej dokonywały odmiennej interpretacji 
niż przedstawiciele Wnioskodawcy – jest to wynik braku znajomości realiów 
funkcjonowania dużej uczelni publicznej u osób pracujących w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w związku z powyższym, aby 
wywiązać się z zaleceń pokontrolnych, Wnioskodawca został zobligowany 
do zwrotu kwoty w wysokości 5465 złotych.
d) konieczność przestrzegania ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
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Podsumowanie i wnioski
Realizacja projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie 

postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” miała doprowadzić 
do wzrostu zakresu współpracy między nauką a biznesem w województwie 
pomorskim. Pomóc w tym miały m.in. organizowane szkolenia praktyczne 
i przeprowadzone staże dla pracowników naukowych i przedsiębiorstw.

W projekcie założono osiągnięcie wiele rezultatów twardych i miękkich, 
których beneficjentami miały być wszystkie grupy docelowe. U pracowników 
naukowo – dydaktycznych, którzy uczestniczyli w szkoleniach praktycznych 
odbywających się w przedsiębiorstwach bądź realizowali staże w firmach, udział 
w projekcie miał m.in. spowodować wzrost wiedzy na temat komercjalizacji 
badań i umożliwić poznanie uwarunkowań, które mają wpływ na funkcjonowanie 
praktyki gospodarczej w województwie pomorskim. W ich opinii występuje 
zapotrzebowania na innowacje. Zgłaszają oni chęć współpracy ze sferą biznesu 
i oczekują kontaktu z przedsiębiorcami. Jest to bodziec do utworzenia w woje-
wództwie pomorskim trwałego kanału Transferu Wiedzy łączącego jednostki 
naukowe z przedsiębiorstwami. Pracownicy naukowo-dydaktyczni zauważają 
korzyści płynące z takiej współpracy polegające na możliwości własnego rozwoju 
zawodowego. Zdobyte przez nich dzięki uczestnictwu w projekcie Akademii 
Morskiej pozytywne doświadczenia przekładają się na zamiar kontynuowania 
już nawiązanej współpracy oraz rozszerzenia jej na inne podmioty gospodarcze.

Projekt przyniósł również wiele korzyści pracownikom pomorskich 
firm. Wielu z uczestników z tej grupy nie miało do tej pory okazji współpracować 
z jednostkami naukowymi. Przystępując do projektu przekonali się oni, że 
bardzo dużą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa może odgrywać innowacyjność 
procesu technologicznego. Współpraca ze światem nauki może zapewnić 
nowe rozwiązania dla biznesu, którą będą szansą na odniesienie sukcesu 
gospodarczego.

Reasumując, osiągnięto wszystkie rezultaty założone w projekcie. 
Opinie uczestników potwierdzają, że istnieje konieczność łączenia sfery nauki 
i biznesu. Wymierne korzyści odniesione przez członków poszczególnych grup 
docelowych podczas uczestnictwa w realizowanych zadaniach projektowych, 
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świadczy o potrzebie realizacji tego typu inicjatyw. Wytyczają one optymalny 
kierunek na drodze do innowacyjnego rozwoju całego regionu.

Poniżej przedstawiono osiągnięcia w poszczególnych obszarach 
realizacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”.

Ocena adekwatności podjętych działań

Analiza potrzeb szkoleniowych prowadzona przez Akademię Morską 
w Gdyni podkreśla potrzebę nawiązania współpracy pomiędzy światem 
nauki a biznesu. Uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili trafność doboru 
zastosowanych metod transferu wiedzy w stosunku do ich potrzeb. Równie 
pozytywnie ocenili szkolenia i seminaria oraz przygotowany program 
stażowy. Program, materiały i wykorzystane metody szkoleniowe zostały 
uznane za bardzo efektywne i doskonale dostosowane do specyfiki pracy 
każdej z grup biorących udział w projekcie. Wysoko oceniono przygotowanie 
merytoryczne trenerów oraz strone organizacyjną projektu.

Ocena użyteczności szkoleń

Uczestnicy projektu uważają, że tematyka szkoleń jest dopasowana 
do ich potrzeb wynikających z wykonywanej pracy zawodowej. Jest to wynik 
odpowiednio sformułowanych założeń projektowych, które jako pierwszy 
etap rekrutacji określiły analizę potrzeb grup docelowych. Uczestnicy 
szkoleń sami mogli zadecydować o ich tematyce. Udział w szkoleniach 
wpłynął na zwiększenie motywacji uczestników do dalszego poszerzania 
własnych umiejętności. Korzyścią wynikającą ze szkoleń, które odbywają 
się w jednostce naukowej lub w przedsiębiorstwie jest stworzenie warunków 
pobudzających do współpracy biorących w nich udział pracowników naukowo 
–dydaktycznych, studentów i pracowników przedsiębiorstw.

Ocena skuteczności projektu

Wszystkie zakładane rezultaty twarde i miękkie projektu zostały. 
Na podstawie analizy zebranych danych ustalono, że wiele z założonych 
wskaźników, zostało osiągniętych w stopniu przekraczającym zaplanowane 
wartości.
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Ocena efektywności projektu

Analiz wyników pozwala jednoznacznie stwierdzić wysoki poziom 
szkoleń, staży i seminariów. Bieżąca kontrola i monitoring szkoleń 
nadzorowały jakość przedsięwzięcia pozwalając utrzymać wysoki standard 
merytoryczny i organizacyjny.

Ocena trwałości projektu

Obserwowanym efektem udziału w projekcie jest chęć nawiązania więzi 
oraz stałej współpracy pomiędzy grupami docelowymi projektu. U uczestników 
nastąpiło uświadomienie potrzeb szkoleniowych wykraczających poza ramy 
realizowanego projektu. Wysoka użyteczność podjętych w projekcie działań 
pozwala na wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu 
trwałych powiązań kooperacyjnych.

Wnioskodawca rozpoczął już proces aplikacyjny o kolejne środki 
na kontynuację działań związanych z Transferem Wiedzy. Celem kolejnego 
projektu ma być umacnianie współpracy między nauką i biznesem.

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z przepro-
wadzonej ewaluacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie 
postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”. Część z wnio-
sków może być uważana za rekomendacje do przyszłych działań związanych 
z Transferem Wiedzy.

Wniosek nr 1
Należy zapewnić kompleksowość projektu. Realizując w przyszłości podobne 
przedsięwzięcia wydaje się, że dostęp do występujących w projekcie elementów 
wsparcia powinien być zaplanowany dla uczestników wszystkich grup biorą-
cych w nim udział, a wiec studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych 
i pracowników przedsiębiorstw.

Wniosek nr 2
Duże zainteresowanie szkoleniami o czym świadczy wykorzystanie wszystkich 
miejsc dostępnych w projekcie i wysoko oceniona tematyka szkoleń oraz jej 
dopasowanie do oczekiwań grup docelowych to efekt odpowiednio zaplanowa-
nego i przeprowadzonego procesu rekrutacji, którego elementem było badanie 
potrzeb potencjalnych uczestników.
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Wniosek nr 3
Projekt miał wpływ na zwiększenie motywacji do nawiązywania współpracy 
między światem nauki i biznesu oraz przyczynił się do rozwoju przedsiębior-
czości akademickiej. Świadczy to o adekwatności podjętych w projekcie działań 
i skutecznej organizacji transferu wiedzy.

Wniosek nr 4

Standardy wypracowane przez Akademię Morską w Gdyni pozwoliły na skuteczne 
i efektywne zarządzanie projektem, dzięki czemu zostały osiągnięte zakładane 
rezultaty twarde i miękkie. Budżet projektu wykorzystany w około 96%.

Wniosek nr 5

Realizacją zadań w projekcie zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
utrudnia konieczność stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Wniosek nr 6

Podczas realizacji projektu może dojść do nieporozumień pomiędzy osoba-
mi realizującymi projekt a pracownikami Instytucji Pośredniczącej, których 
powodem jest najczęściej odmienna interpretacja przepisów i brak wspólnej 
terminologii.

Wniosek nr 7
Ilość środków przeznaczonych na promocję przedsięwzięcia związanego 
z transferem wiedzy nie może być nadmiernie ograniczona. Prowadzenie działań 
pozwalających na dotarcie do jak największej grupy osób potencjalnie zaintere-
sowanych przystąpieniem do projektu jest niezbędnym etapem poprzedzającym 
rekrutację. Duże zainteresowanie transferem wiedzy ze strony studentów, pra-
cowników naukowo-dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw nie zawsze 
wiąże się z ich strony z aktywnością w poszukiwaniu gotowych rozwiązań.
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Summary
The report included a presentation and discussion of the results of eval-

uation of the project „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw 
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” (Commercialization of 
research results and create entrepreneurship by Gdynia Maritime University). 
Students, employees of enterprises and academic researchers and teachers are 
the beneficiaries of the project.

The evaluation of the project was related to granting of a response 
to specific research problems:

–	 What is the potential that exists in the region for business develop-
ment?

–	 Has the project contributed to the establishment of cooperation 
between science and business?

–	 Does participation in the project contributed to the competence, 
knowledge, skills and experience of the participants?

–	 How do participants evaluate the transfer of knowledge in which 
they participated?

–	 What is the general opinion of the knowledge transfer among students, 
employees of enterprises and academic researchers and teachers?

–	 What are the preferred forms of knowledge transfer in the develop-
ment of competence, knowledge, skills and experience?

–	 What are the attitudes of graduates to meet the challenges before 
them by the labor market?

The study was performed by using a quantitative survey techniques 
auditorium. Additional information was obtained using a structured interview. 
Data were collected at different stages of the project.
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The first chapter presents the objectives of the project in relation to the 
current economic situation and ways of their implementation. The second 
chapter presents the assumptions of evaluation as a method for determining 
the efficiency and effectiveness of these actions and the manner of its conduct 
in this project.

The following chapters were presented and discussed in detail study on each 
of the groups of participants: students, business and academic researcher and teachers. 
The sixth chapter presents information on the internship program implement-
ed under the project, and in the seventh chapter contains an assessment of the 
functional management of the project.

At the end of the report is a summary of the conclusions resulting from 
the project.


