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Innowacyjny model kształcenia ustawicznego  
na przykładzie uczelni wyższych

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie innowacyjnego, partycypacyjnego mo-
delu kształcenia ustawicznego jako odpowiedzi na postęp cywilizacyjny, dynamikę 
rynku pracy, a także postępujący proces starzenia się społeczeństwa, które wymu-
szają podjęcie działań zapewniających maksymalne dostosowanie do pojawiają-
cych się wyzwań. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty należy zwrócić uwagę na 
istotę procesu uczenia się przez całe życie, konieczność nieustającego rozwoju, 
poszerzania wiedzy, ciągłego zdobywania nowych umiejętności i co za tym idzie 
kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku.

Rozwiązaniem najczęściej obecnie stosowanym w obszarze kształcenia ustawicz-
nego jest zwiększanie współpracy z pracodawcami (konsultacje, rady programowe, 
ewaluacje programów kształcenia) w celu dostosowania usług edukacyjnych do po-
trzeb rynku pracy. Często oznacza to jednak sztywną, odgórnie przygotowaną ofertę 
edukacyjną. Rozwiązanie to nie bierze pod uwagę punktu widzenia i potrzeb uczestnika 
procesu kształcenia, dopasowania oferty do jego potrzeb i pożądanych kompetencji. 
Działaniem koniecznym dla zwiększenia możliwości rozwijania własnego potencjału 
zawodowego i rozwojowego klientów programów edukacji przez całe życie jest zmia-
na modelu kształcenia ustawicznego na bardziej elastyczny, bardziej partycypacyjny 
i lepiej zorganizowany niż dotychczas ma to miejsce, rozpoczynający się już na etapie 
wchodzenia we współpracę między uczelnią i odbiorcą jej usług edukacyjnych. 

Artykuł ma wymiar praktyczny. Wykorzystano w nim studium przypadku, na 
podstawie którego opracowany został zestaw rekomendacji do wdrożenia innowa-
cyjnych modeli kształcenia ustawicznego dla instytucji sektora usług edukacyjnych.

Słowa kluczowe: innowacyjny model, kształcenie ustawiczne, uczelnie wyższe.

Kody JEL: D02

Wstęp

Szybki postęp nauki i techniki, a także globalizacja powodują konieczność nieustającego 
rozwoju, poszerzania wiedzy, ciągłego zdobywania nowych umiejętności i co za tym idzie 

Część I
Innowacje w działalności przedsiębiorstw
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nowych kwalifikacji. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty należy zwrócić uwagę na istotę 
procesu uczenia się przez całe życie jako odpowiedzi na sygnały wysyłane przez rozwijającą 
się cywilizację, który musi być ważnym elementem życia człowieka praktycznie w każdym 
wieku. Dlatego też kształcenie ustawiczne w ostatnich latach staje się ważnym elementem 
dyskusji. Postęp cywilizacyjny, dynamika rynku pracy, a także postępujący proces starzenia 
się społeczeństwa wymusza podjęcie działań zmierzających do stworzenia innowacyjnego 
systemu kształcenia, który zapewni maksymalne dostosowanie do pojawiających się wy-
zwań.

Koncepcja uczenia się przez całe życie, według Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), dotyczy rozwoju indywidualnego i rozwoju cech społecznych we 
wszystkich formach i kontekstach edukacji formalnej i nieformalnej (OECD 2001). OECD 
zwraca uwagę na potrzebę zarówno przygotowania, jak i odpowiedniego zachęcania do 
nauki przez całe życie. Przytaczana koncepcja kierunkuje działania w taki sposób, który 
zapewni odpowiednie możliwości wszystkim osobom od dzieci, poprzez młodzież, pracu-
jących, aż po osoby w wieku poprodukcyjnym, które chcą zdobywać nową wiedzę czy też 
rozwijać posiadane umiejętności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2002; OECD 2012).

Kształcenie ustawiczne w Polsce – partycypacja jako innowacyjny 
element kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne w Polsce jest regulowane ustawą z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Definiuje ona kształcenie 
ustawiczne jako „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 
osoby, które spełniły obowiązek szkolny”. Istniejące instytucje prawne oraz praktyka wyod-
rębniły trzy rodzaje kształcenia ustawicznego (Okoń 1992):
 - Kształcenie formalne ‒ system kształcenia oparty na stałych pod względem czasu i treści 

nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od naucza-
nia początkowego do uniwersytetu i włączający ‒ obok kursów wykształcenia ogólnego 
‒ wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego 
i zawodowego.

 - Kształcenie nieformalne ‒ świadoma i zorganizowana działalność kształcąco-wychowu-
jąca prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca 
określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia.

 - Kształcenie incydentalne ‒ trwający przez całe życie niezorganizowany i niesystema-
tyczny proces nabywania przez każdego człowieka informacji, sprawności, przekonań 
i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych oto-
czenia.
Wiedza na temat kształcenia formalnego jest powszechna, dostarczana dzięki aktywno-

ści wielu instytucji publicznych i prywatnych, które stale monitorują i analizują ten proces. 
Znacznie gorzej Polska prezentuje się w zakresie badania i monitorowania kształcenia nie-

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   4 2015-03-05   18:15:10
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formalnego i incydentalnego, który w myśl Systemu Bolońskiego jest ważnym składnikiem 
budowania kompetencji i powinien być uznawany i doceniany przez wszystkich interesa-
riuszy.

O tempie rozwoju procesu kształcenia ustawicznego w Polsce świadczy z jednej strony 
bardzo bogata oferta zróżnicowanych form edukacji, z drugiej strony niski odsetek osób ko-
rzystających z tych form ‒ tylko 21% (procent członków populacji w wieku 25-64 lata biorą-
cych udział w kształceniu ustawicznym), tj. o połowę niższy niż na Węgrzech, w Portugalii, 
na Cyprze i trzykrotnie niższy aniżeli wskaźnik Szwecji (67%), Szwajcarii (65%) czy 
Norwegii (57%). Ponadto, odsetek uczących się spada wraz z wiekiem: osoby korzystające 
z usług edukacyjnych w edukacji pozaformalnej w grupach wiekowych: 25-39 lat – 54%; 
40-44 lata – 13-14%; 45-49 lat – 11%; 50-54 lata – 11%; w grupie 55-59 lat – 8,1%, nato-
miast w grupie powyżej 60 lat – 2,8% (GUS 2013).

Pojawia się zatem zasadnicze pytanie na ile dotychczas stosowane metody rozwoju po-
tencjalnego uczestnika procesu kształcenia ustawicznego są wystarczające i spójne z pod-
miotowością pracownika. Rozwój talentów i ponadprzeciętnych kompetencji wymaga bo-
wiem odejścia od traktowania wszystkich uczestników procesu kształcenia jedną miarą. 
Obecnie tracą na aktualności stosowane procedury tworzenia sztywnych programów i me-
tody ich realizacji, które w niewielkim stopniu odnosiły się do motywacji i predyspozycji 
uczestników tego procesu oraz potrzeb pracodawców, którzy korzystają z uzyskiwanych 
efektów kształcenia w postaci wykwalifikowanych pracowników. Na większości uczelni 
wyższych obowiązuje „sztywny” model kształcenia ustawicznego (dot. organizacji kursów, 
warsztatów, szkoleń, studiów podyplomowych itp.). Potencjalni klienci uczelni wybierają 
gotowy produkt oferowany na rynku szkolnictwa wyższego ‒ słuchacze zapisują się na przy-
gotowane kursy, szkoły letnie czy studia podyplomowe. Taki stan rzeczy powoduje, że nie-
które z zajęć okazują się być nieprzydatne dla uczestników, część zajęć jest na zbyt niskim 
lub zbyt wysokim poziomie zaawansowania. Uczestnicy są zobligowani do uczęszczania na 
„niedopasowane do ich potrzeb” zajęcia, w wyniku czego oferowany proces kształcenia nie 
jest dopasowany do poziomu posiadanych i pożądanych przez nich kompetencji. W konse-
kwencji, główni interesariusze procesu kształcenia ustawicznego (pracownicy, pracodawcy, 
studenci, ośrodki kształcące i instytucje partnerskie) deklarują potrzebę, gotowość i chęć 
partycypacji we wszystkich etapach tworzenia programów rozwoju kompetencji potencjału 
ludzkiego. Jednak odejście od tradycyjnego modelu „sztywnego” konstruowania programów 
nauczania oraz spojrzenie na kształcenie ustawiczne przez pryzmat kompetencji wymaga od 
uczelni dużego wysiłku organizacyjnego. Dotychczas dokonuje się to najczęściej w postaci 
rad programowych, konsultacji z wykładowcami-praktykami, a także przez zaangażowa-
nie w ewaluacje programów kształcenia, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach 
partnerstw akademicko-biznesowych (Instytut Badań Edukacyjnych 2013). Skala wpływu 
i udziału uczestników, pracodawców oraz przedstawicieli innych instytucji z otoczenia sek-
tora szkolnictwa wyższego w tworzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach wyż-
szych jest coraz większa. Ma ona, z jednej strony, uchronić przed niedoborem kompetencji 
w przyszłości, z drugiej ‒ ma nas przygotować do nowych warunków pracy, w świetle zmian 
demograficznych i za tym idących zmian rynkowych.
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Funkcjonujący usztywniony model edukacji ustawicznej ma swoje źródło w niedosto-
sowaniu ofert edukacyjnych wielu uczelni do potrzeb klientów usług edukacyjnych, a więc 
pracodawców. Przejawia się ono w sztywnych ścieżkach kształcenia, nie uwzględniających 
indywidualnych potrzeb i zdolności uczestników kształcenia oraz indywidualnego tempa 
pracy i postępów w nauce. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby uczelnie wyższe potrafiły 
dostosowywać się do wymogów otoczenia, być elastyczne względem oczekiwań potencjal-
nych uczestników, jak i pracodawców.

Kształcenie ustawiczne przez partycypację to innowacyjny model kształcenia polegają-
cy na zrównoważeniu ogólnych, zdiagnozowanych potrzeb z indywidualnymi preferencja-
mi partycypantów – uczestników procesu kształcenia. Innowacje w procesie kształcenia są 
niezbędne, jednak często wywołują naturalny opór przed zmianą, mogą również uderzać 
w rozbieżne interesy zainteresowanych procesem grup, np. to co dobre dla pracodawców nie 
zawsze jest korzystne dla samych słuchaczy nieświadomych wymagań, które już w bliskiej 
przyszłości pojawiają się przed nimi. Warunkiem powodzenia partycypacyjnego modelu 
kształcenia ustawicznego jest wypracowanie nowoczesnych narzędzi, platformy współpracy 
umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń, preferencji oraz potrzeb, ewaluacji efektów 
przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad celami i założeniami programów kształcenia, 
a także przy założeniu ich elastyczności, zdolności do adaptacji. 

Przykład innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego  
na przykładzie uczelni wyższej

Jednym z narzędzi wychodzącym naprzeciw potrzebom uczestników procesu kształcenia 
ustawicznego, pozwalającym lepiej dostosować ofertę edukacyjną uczelni do potrzeb oraz 
poziomu posiadanych przez kandydatów kompetencji jest partycypacyjny model kształcenia 
ustawicznego wdrażany przez uczelnię wyższą1. 

Ten innowacyjny model opiera się na założeniach dotyczących postawy edukacyjnej po-
tencjalnego uczestnika procesu kształcenia, którymi są:
 - chęć nabycia konkretnych kompetencji profesjonalnych,
 - gotowość do zaangażowania się w proces edukacyjny,
 - chęć autodiagnozy kompetencji na początku procesu kształcenia,
 - gotowość do monitorowania postępów w nabywaniu kompetencji podczas procesu dy-

daktycznego,
 - chęć do współpracy z doradcą edukacyjnym,
 - gotowość do współtworzenia swojej spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej,
 - wzięcie współodpowiedzialności za proces nabywania kompetencji.

Partycypacyjny model kształcenia ustawicznego opiera się na założeniu elastycznego 
kształcenia, a zatem jest adresowany do tych odbiorców usług edukacyjnych, którzy wyka-
zują gotowość do pełnego zaangażowania w proces nabywania kompetencji. Tym samym 

1  Informacje o modelu uzyskano od przedstawicieli zespołu wdrażającego model na warszawskiej uczelni wyższej.
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odchodzi się od powszechnie stosowanej idei kształcenia tylko w celu uzyskania dyplomu 
czy też certyfikatu wymaganego przez pracodawcę. Podejście zaproponowane w modelu 
skoncentrowane jest wokół rzeczywistego, rzetelnego zdobywania kompetencji zgodnie 
z wcześniej zdiagnozowanymi potrzebami kompetencyjnymi uczestnika kształcenia.

Źródłem innowacyjnego modelu są kompetencje, zatem aby móc sprostać postawionemu 
zadaniu powstał uniwersalny model kompetencyjny, na podstawie którego diagnozowane 
są kompetencje uczestnika. Model kompetencyjny składa się z trzech części: wybranych 
kompetencji akademickich, kompetencji personalnych i społecznych oraz kompetencji pro-
fesjonalnych (specjalistycznych).

Kompetencje akademickie tworzą następujące wybrane kompetencje:
 - komunikacja pisemna,
 - przekonywanie i wywieranie wpływu,
 - gromadzenie i dbałość o jakość informacji,
 - analizowanie informacji i myślenie logiczne,
 - wyciąganie wniosków i rozwiązywanie problemów oraz formułowanie sądów,
 - prezentowanie informacji,
 - posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Z kolei kompetencje personalne i społeczne obejmują dwie grupy kompetencji:
a) kompetencje osobiste ‒ indywidualny sposób podejścia do realizacji zadań:
 - planowanie, organizacja i kontrola realizacji zadań,
 - zaangażowanie i branie odpowiedzialności,
 - cierpliwe i wytrwałe dążenie do rezultatów,
 - kreatywność,
 - samodzielność i automotywacja,
 - uczenie się i dbałość o rozwój zawodowy,
 - otwartość na zmiany i umiejętność dostosowania się (radzenie sobie ze zmianą),
 - opanowanie i radzenie sobie w różnych sytuacjach, w tym stresowych.

b) kompetencje społeczne ‒ sposób budowania i jakość relacji:
 - komunikatywność i otwartość w kontaktach,
 - radzenie sobie z konfliktami,
 - budowanie i utrzymywanie relacji,
 - umiejętność pracy w zespole, 
 - autonomia, tożsamość i etyka.

Ostatnią grupę w uniwersalnym modelu tworzą kompetencje profesjonalne dopasowane 
do oferty edukacyjnej instytucji realizującej innowacyjne kształcenie partycypacyjne.

Dwa pierwsze elementy modelu kompetencyjnego dla uczestnika ‒ kompetencje akade-
mickie oraz kompetencje personalne i społeczne ‒ mają charakter uniwersalny i mogą być 
wykorzystywane przez każdą uczelnię. Trzeci element modelu ‒ kompetencje profesjonalne 
‒ są elementem „wymiennym”, który jest opracowywany w zależności od proponowanej 
oferty edukacyjnej. Każda instytucja realizująca założenia modelu ma możliwość dostoso-
wania trzeciego elementu modelu kompetencyjnego do własnej oferty edukacyjnej tak, aby 
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model trafnie odpowiadał na potrzeby kompetencyjne potencjalnych klientów danej instytu-
cji edukacyjnej, niekoniecznie tylko uczelni wyższej.

W ramach partycypacyjnego modelu kształcenia ustawicznego ważne miejsce zajmu-
je diagnoza i monitorowanie kompetencji słuchacza kształcenia ustawicznego. W ramach 
proponowanego procesu kształcenia, kandydat może dokonać autodiagnozy swoich kompe-
tencji wypełniając test diagnostyczny. Osoba chcąca dokonać diagnozy kompetencji będzie 
mogła zmierzyć zarówno kompetencje ogólne ‒ akademickie i personalno-społeczne, jak 
też kompetencje specjalistyczne, którymi jest zainteresowana (zbudować swój model kom-
petencyjny). Po wykonaniu testu uczestnikowi zostanie przedstawiony wynik obrazujący 
poziom zaawansowania kompetencji słuchacza, które mogą być nabyte w trakcie trwania 
procesu kształcenia. Po zakończonym teście kompetencyjnym narzędzie podpowie słucha-
czowi, które moduły edukacyjne/zajęcia są dla niego odpowiednie, aby ułatwić proces decy-
zyjny i uniknąć wyboru nachodzących na siebie zajęć i modułów. Kiedy słuchacz dokona już 
autoanalizy kompetencji, będzie mógł „zakupić” wybrane przez siebie moduły edukacyjne. 
W ten sposób każdy ze słuchaczy będzie konstruował własne, dostosowane do indywidual-
nych potrzeb partycypacyjne ścieżki edukacyjne i własną ofertę kształcenia ustawicznego 
(Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego 2013).

Rekomendacje dla wdrażania innowacyjnych modeli kształcenia 
ustawicznego

Wdrażanie partycypacyjnego modelu kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych, 
przez uelastycznienie oferty dydaktycznej, możliwość konsultacji z doradcami edukacyj-
nymi oraz zaangażowanie uczestników kształcenia w tworzenie programów (po uprzedniej 
diagnozie kompetencji), z pewnością prowadzi do podniesienia potencjału dydaktycznego 
uczelni, może także wpłynąć korzystnie ma motywacje jej klientów edukacyjnych oraz 
umożliwić im wybór oferty kształcenia dopasowanej do ich potrzeb.

W świetle prezentowanego innowacyjnego modelu kształcenia zaproponować należy ze-
staw rekomendacji dla uczelni wyższych oraz innych instytucji edukacyjnych otwartych na 
innowacje2:
1) Stosowanie szerokiego podejścia do kształcenia ustawicznego - docenianie różnorod-

nych form kształcenia, szczególnie pozaformalnego, a także i nieformalnego. 
2) Proces kształcenia ustawicznego dotyczy wszystkich, również osób, które nie były 

w centrum zainteresowania tradycyjnej polityki edukacyjnej, tj. osób pracujących, nie-
aktywnych zawodowo, seniorów, a także dzieci.

3) Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego. Założenie, że proces ten dotyczy 
wszystkich wymaga partnerskiej współpracy wielu podmiotów, w tym pracodawców, 

2  Opracowanie własne na podstawie: Perspektywa uczenia się przez całe życie ‒ dokument strategiczny opracowany przez 
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie 
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r. Dokument z sierpnia 2013 r.
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pracobiorców, organizacji biznesu i instytucji nauki, mają wpływ na upowszechnianie 
kształcenia innego niż formalne.

4) Otwarte podejście na kompetencje. Podejście to polega na uznawaniu wartości kwalifi-
kacji jako takiej, niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się (nabycia kompeten-
cji wymaganych dla danej kwalifikacji). Jest to główna zasada europejskiej współpracy 
w zakresie kwalifikacji (europejskich ram kwalifikacji) opartej na opisie i porównywa-
niu kwalifikacji jako efektów kształcenia, tj. niezależnie od kontekstu ich powstawania.

5) Proces edukacji nastawiony przede wszystkim na potrzeby osób kształcących się, niż 
na podtrzymanie historycznie ukształtowanych instytucji i usług w dziedzinie edukacji.

Podsumowanie

Zaproponowany model kształcenia wychodzi naprzeciw zmianom rynku pracy wpisując 
się także w nowe podejście do opisywania edukacji językiem efektów kształcenia, biorą-
cych pod uwagę nie tylko dynamikę rynku pracy, która wymusza konieczność kształcenia 
się przez całe życie, ale także konieczność stworzenia elastycznych programów kształcenia, 
dopasowanych indywidualnie i zapewniających rozwój osobisty i zawodowy uczestnikowi 
procesu kształcenia. 

Powodzenie całości przedsięwzięcia wymaga sprzężenia przyjętego modelu edukacyjne-
go z odpowiedniej jakości usługą kształcenia ustawicznego. Skuteczność podejmowanych 
przez uczelnie działań dla nabycia określonej kompetencji przez uczestnika procesu kształ-
cenia, uzależniona jest od jakości i dostosowania do jego potrzeb oferowanej usługi eduka-
cyjnej, co naturalnie łączy się z procesem wdrażania KRK, także w odniesieniu do krótkich 
form kształcenia.

Zastosowanie prezentowanego podejścia (innowacyjnego modelu kształcenia ustawicz-
nego) do standaryzacji świadczenia usług edukacyjnych na rynku szkolnictwa wyższego 
w dłuższej perspektywie miałoby szansę doprowadzić do:
 - zgodności obietnicy z faktycznie dostarczonymi przez uczelnię kwalifikacjami;
 - przejrzystego zróżnicowania poziomu poszczególnych form kształcenia przez określe-

nie pewnych ograniczeń w nadawaniu kwalifikacji (co również w przejrzysty sposób 
pozwoli ocenić czy otrzymywana wartość edukacyjna jest warta ceny, jaką za nią trzeba 
zapłacić. Pozwoli ocenić także stopień profesjonalizacji ośrodków edukacyjnych, a także 
przydatność na rynku pracy nadawanych w nich kwalifikacji);

 - rekrutacji na poszczególne formy kształcenia na podstawie posiadanych przez kandydata 
zweryfikowanych kompetencji (w tym kompetencji nabytych w drodze nieformalnego 
uczenia się). Dopasowanie programu do potrzeb daje gwarancje pełnego uzyskania zało-
żonych efektów kształcenia;

 - bardziej świadomego dokonywania wyboru przez potencjalnego uczestnika procesu 
kształcenia ustawicznego kierunku kształcenia, jego formy oraz ośrodka edukacyjnego, 
który jest gotowy zapewnić daną usługę na poszukiwanym przez uczestnika poziomie;
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 - racjonalizacji stosunku ceny danej usługi edukacyjnej do jakości kształcenia dostarcza-
nej przez dany ośrodek edukacyjny.
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The Innovative Model of Life-Long Education on the Example  
of Universities

Summary

An aim of considerations is to present the innovative, participatory model of 
life-long education as a response to the civilisation progress, labour market dy-
namics as well as the ongoing process of ageing of the population, which force to 
undertake measures ensuring the maximum adjustment to the emerging challenges. 
Taking into account the aforementioned aspects one should pay attention to the 
essence of the process of long-life learning, the necessity to develop continuously, 
to extend one’s knowledge, to continuously acquire new skills and, consequently, 
qualifications for which there is demand in the market.

The most often at present applied solution in the area of continuing education 
is enlarging cooperation with employers (consultation, programme councils, curric-
ula evaluations) in order to adjust educational services to the labour market needs. 
However, it often means a rigid, centrally prepared educational offer. This solution 
does not take into account the point of view and needs of the education process 
participant, adjustment of the offer to their needs and desired competences. The 
measure necessary for enlarging the possibilities to develop one’s own professional 
and developmental potential of clients of the long-life education programmes is  
a change of the model of continuing education to a more flexible, more participa-
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tive and better organised than it takes place so far, starting already at the stage of 
entering into cooperation between the university and the recipient of its educational 
services. 

The article is of the practical dimension. There was used in it the case study on 
which basis there was developed a set of recommendations for implementation of 
innovative models of life-long education for institutions of the education services 
sector.

Key words: innovative model, life-long education, universities.

JEL codes: D02

Инновационная модель постоянного обучения на примере вузов

Резюме

Цель рассуждений – представить инновационную, партисипационную мо-
дель постоянного обучения как ответ на цивилизационный прогресс, динами-
ку рынка труда, а также углубляющийся процесс старения населения, которые 
заставляют принять действия, обеспечивающие максимальное приспособле-
ние к появляющимся вызовам. Учитывая вышеуказанные аспекты, следует 
обратить внимание на суть процесса учебы на протяжении всей жизни, не-
обходимость в пепрерывном развитии, накоплении знаний, постоянном обре-
тении новых умений и, следовательно, квалификаций, на которые существует 
спрос на рынке.

Чаще всего в настоящее время применяемым решением в области по-
стоянного обучения является расширение сотрудничества с работодателями 
(консультация, программные советы, оценки программ обучения) для приспо-
собления образовательных услуг к нуждам рынка труда. Это, однако, часто 
обозначает жесткую, навязываемую разработку образовательного предло-
жения. Это решение не учитывает точки зрения и нужд участника процесса 
обучения, приспособления предложения к его потребностям и желательным 
компетенциям. Действием, необходимым для повышения возможностей раз-
вивать собственный профессиональный потенциал и потенциал развития кли-
ентов программ обучения в течение всей жизни, является изменение модели 
постоянного обучения на более гибкую, более партисипационную и лучше 
организованную, нежели это имеет место до сих пор, начинающуюся уже на 
этапе включения в сотрудничество вуза с получателем его образовательных 
услуг. 

У статьи практическое измерение. В ней использовали изучение конкрет-
ного случая, на основе которого разработали набор рекомендаций по внедре-
нию инновационных моделей постоянного обучения для заведений сектора 
образовательных услуг.

Ключевые слова: инновационная модель, постоянное обучение, вузы.

Коды JEL: D02

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   11 2015-03-05   18:15:10



12 INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO...

Artykuł nadesłany do redakcji w sierpniu 2014 r.

© All rights reserved

Afiliacje:
dr Małgorzata Baran
Collegium Civitas
Pl. Defilad 1, XII p. PKiN
00-901 Warszawa
tel.: 22 656 71 87
e-mail: malgorzata.baran@collegium.edu.pl 

dr Monika Kłos 
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 
Al. Niepodległości 2
64-920 Piła
tel.: 67 212 51 95
e-mail: m.klos@wsb.pila.pl

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   12 2015-03-05   18:15:10


