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W artykule podj to si  próby odpowiedzi na pytania: jaki jest wymiar godzinowy kursów dla przysz ych 

mened erów w uczelniach technicznych z zakresu innowacji; jaki jest ich zakres tematyczny; czy uczelnie 

k ad  nacisk na realizacj  postulowanych kierunków rozwoju edukacji mened erskiej; czy te, które przoduj  

w przyznanych patentach, proponuj  tak e najwi ksz  liczb  godzin zaj  dotycz cych innowacyjno ci?

Z przeprowadzonej analizy wynika, e zdecydowana wi kszo  badanych technicznych uczelni wy szych, 

przewiduje program edukacyjny z zakresu innowacyjno ci. Zdaniem autorów proponowany przez uczelnie 

techniczne materia  dydaktyczny nie gwarantuje studentowi–przysz emu mened erowi wy wiczenia umie-

j tno ci twórczego my lenia, umiej tno ci odzia ywania na ludzi czy adaptacji w burzliwie zmieniaj cych 

si  warunkach organizacyjnych. Techniczne uczelnie wy sze powinny proponowa  przynajmniej dwa 

kursy: jeden z zakresu zarz dzania innowacji i drugi z zakresu inwentyki.

S owa kluczowe: innowacje, mened er, techniczne uczelnie wy sze, edukacja.
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The authors of the study undertook to answer the following questions: How many hours do innovation 

courses for future managers in technical universities take? What topics are covered during those courses? 

Do universities emphasize the implementation of postulates reported in the literature? Do the universities 

that excel at the patents granted also offer the largest number of classes on innovation? The analysis 

shows that the vast majority of the technical universities studied, provide for an educational program 

in the field of innovation. According to the authors, the proposed didactic material does not guarantee 

the student – the future manager, any training as regards the skills of creative thinking, the ability to 

influence people or adaptation in turbulent organizational conditions. Technical universities should propose 

at least two courses: one in the field of innovation management and the other in the field of inventics.
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1. Wprowadzenie

J. Schumpeter ju  w pocz tkach XX w. zwraca  uwag  na innowacje 
jako czynnik rozwoju gospodarczego (Olejniczuk-Merta, 2013). Od tego 
czasu nabieraj  one coraz wi kszego znaczenia (i ich ranga nadal ro nie). 
W literaturze przedmiotu trwa dyskusja czy kreowanie innowacyjnych roz-
wi za  w przedsi biorstwach ma istotne znaczenie przy d eniu do osi -
gni cia przewagi konkurencyjnej na rynku (Cie lik, 2014; Block, Fisch i van 
Prague, 2016). Niemniej jednak, cz  badaczy potwierdza, e skuteczne 
wdra anie i zarz dzanie innowacjami pomaga w zwi kszeniu przychodów 
przedsi biorstw (Sitko-Lutek, 2013). Ponadto, wed ug samych przedsi bior-
ców, innowacyjna aktywno  pracowników jest niezb dnym sk adnikiem 
funkcjonowania przedsi biorstwa (Kra nicka, 2016). Zatem, jednym z klu-
czowych czynników do osi gania przez przedsi biorców obranych celów jest 
d enie do zatrudniania pracowników charakteryzuj cych si  innowacyjno-
ci . Z drugiej za  – badania M. Juchnowicz i H. Kinowskiej wskazuj , e 

ta cecha u zatrudnionych nie jest wystarczaj co stymulowana (Juchnowicz 
i Kinowska, 2018).

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji innowacji. R. Griffin 
uwa a, e innowacja to dzia ania organizacji nakierowane na rozwój nowych 
produktów, us ug czy do znalezienia nowych zastosowa  dla produktów 
i us ug ju  istniej cych (Griffin, 2004). W publikacji OECD i Eurostatu 
innowacje definiowane s  jako: wprowadzenie nowego lub znacz co udosko-
nalonego produktu, wyrobu czy us ugi lub procesu, nowej metody marketin-
gowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem (OECD, 2008). W „S owniku 
j zyka polskiego” jest krótkie wyja nienie: „wprowadzenie czego  nowego” 
(http://sjp.pwn.pl/szukaj/innowacja.html). A. Pomykalski pisze o „wszelkich 
procesach bada  i rozwoju zmierzaj cych do zastosowania i u ytkowania 
ulepszonych rozwi za  w dziedzinie techniki, technologii i organizacji” 
(Pomykalski, 2001, s. 10–15). Natomiast S. Marciniak twierdzi, e inno-
wacja zwi zana jest z twórczymi zmianami w systemie spo ecznym, struk-
turze gospodarczej, technice oraz przyrodzie (Marciniak, 2000). Wed ug 
Podr cznika Oslo innowacje na poziomie firmy mo na podzieli  na cztery 
typy: innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne i innowacje marke-
tingowe (OECD, 2008). Niezale nie od interpretacji poj cia „innowacji”, 
„innowacyjno ci”, termin ten jest ci le powi zany z dzia alno ci  cz owieka 
i jego kreatywnym, twórczym podej ciem do wykonywanej pracy. Wed ug 
prof. W. Or owskiego „ludzie zwykle mówi , e innowacje to wynalazki 
cz sto zwi zane z Internetem i aplikacjami mobilnymi. A innowacja to 
jest pewien stan umys u, gotowo  do my lenia o zupe nie nowych narz -
dziach, nowych rozwi zaniach, które innym nawet nie przychodz  do g owy. 
Innowacja to jest gotowo  podejmowania ryzyka. Zw aszcza je li mówimy 
o prze omowych innowacjach, czyli takich, które naprawd  zmieni y wiat”1.
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Istniej  dwa podstawowe wska niki s u ce do oceny poziomu inno-
wacyjno ci danego przedsi biorstwa w wymiarze naukowo-technicznym. 
Jednym z nich jest ilo  uzyskiwanych patentów, drugim – ilo  rodków 
przeznaczona na dzia alno  badawczo-rozwojow  (B+R) (OECD, 2008). 
Wska niki te wspierane s  innymi danymi statystycznymi, gdy  nie zawsze 
wprowadzone rozwi zanie czy produkt innowacyjny chronione s  patentem, 
a realizowane badania rozwojowe wdro one w przedsi biorstwie.

Wspieranie innowacyjno ci od dawna jest jednym z g ównych celów poli-
tyki Unii Europejskiej (Horváth, 2017). Jak zauwa a E. Oko -Horody -
ska, „na podstawie studiów do wiadcze  europejskich i wiatowych mo na 
stwierdzi , i  priorytetem w kszta ceniu staje si  umiej tno  kreowania 
innowacji jako podstawowego czynnika okre laj cego poziom konkurencyj-
no ci przedsi biorstw, gospodarki i spo ecze stwa” (2008, s. 34).

W raporcie Komisji Europejskiej, pt.: „Accomplishing Europe through 
education and training” czytamy: „Podstawowa opcja – znacz ca w sposób 
d ugofalowy dla umo liwienia Europie prze ycia i pozostania konkuren-
cyjn  na rynkach – to posiadanie wybitnej zdolno ci do poprawiania jako ci 
i innowacyjno ci. To dzi ki przystosowaniu do charakteru przedsi biorstwa 
przysz o ci lat 2000, systemy edukacji b d  mog y mie  swój udzia  w euro-
pejskiej konkurencyjno ci i w zabezpieczeniu zatrudnienia. A jednocze nie 
w a nie dzi ki innowacjom i osobistej inicjatywie jednostek Europa stanie 
si  zdolna do rozwijania stanowisk pracy o charakterze produktywnym oraz 
do samo zatrudnienia” (Kukli ski, 2001, s. 13–20).

Maj c na uwadze powy sze czynniki, autorzy opracowania podj li si  
odpowiedzi na pytania: Jaki jest wymiar godzinowy kursów dla przysz ych 
mened erów w uczelniach technicznych z zakresu innowacji? Jaki jest ich 
zakres tematyczny? Czy uczelnie wy sze k ad  nacisk na realizacj  postulo-
wanych w literaturze przedmiotu kierunków rozwoju edukacji mened erskiej 
w zakresie innowacji? Czy uczelnie, które przoduj  w przyznanych paten-
tach, proponuj  tak e najwi ksz  liczb  godzin zaj  dotycz cych innowa-
cyjno ci? Zdecydowano si  na wybór uczelni technicznych ze wzgl du na 
ich charakter. Mianowicie, to w a nie ten typ szkó  wy szych jest liderem 
w zakresie liczby udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory u yt-
kowe2. Potwierdzenie mo emy znale  w danych Urz du Patentowego RP, 
co przedstawiono w tabeli 1.

Zdaniem autorów, uczelnie, które s  w stanie tworzy  innowacje i jedno-
cze nie s  liderami w liczbie uzyskiwanych patentów powinny tak e o nich 
naucza . Dodatkowo, jak pokazuj  badania, innowacyjno  jest bardziej 
prawdopodobn  cech  u osób z wy szym wykszta ceniem i wiedz  tech-
niczn  (Block, Fisch i van Prague, 2016). Na pytania badawcze pozwoli 
odpowiedzie  przeprowadzona przez autorów analiza w zakresie realizo-
wanych kursów dydaktycznych na kierunku zarz dzanie. Warto zauwa y , 
e na polskim rynku edukacyjnym pojawi  si  kierunek „innowacje w biz-

nesie”, którego utworzenie uzasadnione zosta o jako „efekt wyst puj cych 
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potrzeb rynkowych w odniesieniu do specjalistów w zakresie innowacyjno ci 
w biznesie i komercjalizacji wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na 
funkcjonowanie sektorów kreatywnych” (UEK, 2017).

Lp. Podmiot

Liczba
uzyskanych patentów

i praw ochronnych
na wzory u ytkowe

w 2017 r.

 1. Politechnika Wroc awska 120

 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 105

 3. Politechnika ódzka 97

 4.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

96

 5. Politechnika Lubelska 88

 6. Politechnika Warszawska 81

 7. Politechnika Pozna ska 53

 8. Politechnika l ska 52

 9. Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 45

10. Politechnika Gda ska 43

11. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu 37

12. Instytut Tele i Radiotechniczny 37

13. Politechnika Krakowska 35

14. Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie 32

15. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 30

16. Uniwersytet Jagiello ski 29

17.
Instytut Technologii i Eksploatacji – Pa stwowy Instytut 
Badawczy

28

18. Instytut Ci kiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 28

19. Politechnika Cz stochowska 26

20. Uniwersytet l ski w Katowicach 25

21. FAKRO sp. z o.o. 22

22. Politechnika Rzeszowska 22

Tab. 1. Podmioty, które uzyska y w 2017 r. wi cej ni  20 patentów i praw ochronnych na 

wzory u ytkowe. ród o: UPRP, 2017, s. 44.
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2. Oczekiwania rynkowe w zakresie kszta cenia wy szego

Bezdyskusyjny jest fakt, e przedsi biorstwa zdobywaj ce przewag  
konkurencyjn  na danym rynku swój sukces zawdzi czaj  inwestowa-
niu w kreatywny kapita  ludzki. Kapita , który jest ród em generowania 
zysków dla innowacyjnych przedsi biorstw. Wed ug raportu3 przedstawio-
nego przez Manpower Group ponad 25% polskich pracodawców bior -
cych udzia  w badaniu obawia si  spadku konkurencyjno ci swojej firmy 
na rynku w wyniku os abienia innowacyjno ci i kreatywno ci (Manpower 
Group, 2015). Dodatkowo przeprowadzone badanie wykaza o, e jednym 
z g ównych problemów polskich firm jest niedobór wykwalifikowanej kadry 
kierowniczej oraz in ynierów. Ponad jedna pi ta (22%) ankietowanych 
mened erów ds. rekrutacji uwa a, e przyczyn  niedoboru talentów jest 
brak do wiadczenia, a 17% wskazuje brak kompetencji mi kkich. Najcz ciej 
w tym obszarze wymieniane by y elementy zwi zane z brakiem profesjo-
nalizmu, kreatywno ci (6%), entuzjazmu czy motywacji i ch ci do nauki 
(6%) (Manpower Group, 2015). A. Jagodzi ski podkre la za  rol  tak zwa-
nych kluczowych kompetencji (spo ecznych), czyli umiej tno ci rozwijanych 
niezale nie od rodzaju pracy, zawodu i stanowiska. W ród nich wymienia 
wyobra ni  i kreatywno , któr  rozumie jako motor zmian, szczególnie na 
wysoko konkurencyjnym rynku, czy motor powstawania innowacyjnych roz-
wi za  (Jagodzi ski, 2013). Wed ug opinii B. Lubli skiej-Kasprzak, prezes 
PARP, „sk onno  do postaw innowacyjnych jest (…) wynikiem wrodzonej 
kreatywno ci polskiego spo ecze stwa, pewnym urzeczywistnieniem creative 

tension – twórczej przekory, czyli tej cechy, któr  uwa a si  za istot  cha-
rakteru Polaków” (Portal Innowacji, b.d.).

Przeprowadzone badania potwierdzaj , e pracodawcy poszukuj  osób, 
które potrafi  efektywnie i szybko wspó dzia a  zarówno w rodowisku 
zawodowym, jak i w zespole wspó pracowników. Poszukuj  kandydatów 
posiadaj cych umiej tno ci typu: kreatywnego tworzenia celów, wychodz -
cych poza powszechne schematy dzia a , s  aktywni, samodzielni, posiadaj  
inicjatyw , umiej tnie przetwarzaj  informacj , dokonuj  syntezy faktów 
z ró nych róde , a ponadto s  osobami odpowiedzialnymi (Ch o -Domi-
niczak, 2015). Badania PARP pokazuj , e równie  absolwenci studiów 
wy szych dostrzegaj  braki w swoich kompetencjach. Dla grupy kierunków 
biznes, administracja i prawo, rednia samoocena w kategorii „pomys o-
wo , kreatywno ” wynios a 3,88 w skali 1–5, gdzie 1 oznacza o niski 
poziom samooceny, natomiast 5 – wysoki. Nale y podkre li , e jest to 
przedostatni wynik na tle pozosta ych grup (Czarnik, Jelonek i Kasparek, 
2018).

D. Nawrat wskazuje innowacyjne kompetencje mened erskie i dzieli 
je na pi  grup: kompetencje intrapersonalne; komptetencje interperso-
nalne; kompetencje twórcze; innowacyjne umiej tno ci zarz dcze oraz cechy 
„dobrego mened era” (Nawrat, 2013) (zob. tab. 2).
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Kompetencje 
intrapersonalne

• otwarty
• przebojowy
• przedsi biorczy
• sprytny
• wiadomie rozwija swoj  osobowo
• poznaje siebie
• pracuje nad swoimi s abymi stronami
• wybitny, twórczy
• wype nia rzetelnie obowi zki
• opanowany
•  umie podejmowa  decyzje s uszne w jego 

mniemaniu
• wystrzega si  decyzji stronniczych
• decyzja nie mo e krzywdzi  innych osób
• ma wiadomo  efektów tego co chce osi gn
• buduje drog  doj cia do tego celu
• rozwija si  duchowo (w sferze warto ci)

•  komunikatywny i atwo nawi zuj cy kontakty
z lud mi

• dobry obserwator
• zorientowany na ludzi
•  posiada „mi kkie” umiej tno ci w zarz dzaniu 

lud mi, w budowaniu zespo u i relacji, wydobywaniu 
i wykorzystywaniu potencja u ludzkiego

•  umie inspirowa  podw adnych, s ucha  ich opinii
i dostrzega  dobre pomys y

• posiada umiej tno  negocjowania
• otwarty
•  korzysta z mo liwo ci, zasobów i wiedzy innych 

osób
•  konsultuje wa ne decyzje z zespo em/dzia em, 

jest otwarty na propozycje pracowników, umie 
dyskutowa  i nie zamyka si  tylko na swoje pogl dy

•  otwarty na ludzkie aspekty ycia, poniewa  zawsze 
mo e si  co  wydarzy

•  daje podw adnym mo liwo  pope nienia b du, 
poniewa  ró ni ludzie, w ró ny sposób si  ucz
i w ró nym czasie, pracownik mo e podj  w danym 
momencie b dn  decyzj

•  pomaga pracownikom w rozwi zywaniu problemów, 
wspiera ich

Kompetencje 
interpersonalne

•  umie rozmawia  zarówno ze sprz taczk ,
jak i z prezydentem

•  bierze odpowiedzialno  za podw adnych, ledzi 
rozwój podw adnych: czy zwi kszaj  swój potencja , 
czy nadaj  si  na dane stanowisko

•  umie wytwarza  poczucie wspólnoty i jednocze nie 
wiadomo  wa no ci pojedynczego dzia ania

•  je li buduje si  zespó , to jedna osoba nie mo e 
zosta  wyalienowana, dobrze gdy wyst puje jaka  
zdrowa rywalizacja, ludzie zupe nie inaczej ze sob  
wspó dzia aj

• otwarty na inne kultury i do wiadczenia innych osób
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Kompetencje twórcze • ma szerokie spojrzenie na problemy
•  posiada umiej tno  twórczego rozwi zywania 

problemów i konfliktów
• pod a za zmianami
• kreatywny
•  wizjoner, który wprowadza nowe koncepcje i trendy 

w zarz dzaniu
•  posiada umiej tno  szybkiego reagowania na now  

sytuacj
•  szuka korzystniejszych rozwi za  dla siebie, innych 

ludzi czy organizacji
•  nie poprzestaje na jednym rozwi zaniu tego samego 

problemu
• rozwi zuje problemy nie w sposób standardowy
•  nie poprzestaje na tym co ma, co osi gn , szuka 

nowych pól do zagospodarowania
•  korzysta z wiedzy i nagina t  wiedz  do swojego 

miejsca pracy, do konkretnego problemu,
by w sposób bardzo aktywny j  wykorzystywa

• ci gle poszukuj cy
•  umie sam co  wytworzy , z kilku wersji czy 

propozycji stworzy  jedn
•  posiada umiej tno  szerokiego spojrzenia na 

problemy z bardzo ró nych stron, wiadomo  
spojrzenia z ró nych p aszczyzn – ekonomicznej, 
duchowej, ludzkiej

• otwarty na wszelkie pomys y
• lubi zmiany
• ma nowe pomys y, które nios  zmiany
• wykazuje tolerancj  i otwarto  na zmian

Innowacyjne umiej tno ci 
zarz dcze

•  posiada umiej tno  samodzielnego konstruowania
i udoskonalania narz dzi zarz dczych

• skutecznie realizuje misje i strategie
• wprowadza nowy sposób zarz dzania
•  dostosowuje narz dzia pracy, struktur  firmy do 

potrzeb
• ca y czas ulepsza i zmienia czynno ci, procedury

Cechy dobrego mened era • wysoka motywacja
• umiej tno  szybkiego reagowania na now  sytuacj
• umiej tno  podejmowania trudnych decyzji
• zorientowanie na osi ganie celów
• dobrze przygotowany merytorycznie
• bierze odpowiedzialno  za swoje decyzje
• szybko podejmuje decyzje, szybko reaguje
•  wie czym si  zajmuje jego dzia , jego podw adni po 

to, aby odpowiednio przydzieli  prac
• kultura osobista
• rozwini te cechy planingowe, strategiczne

Tab. 2. Innowacyjne kompetencje mened erskie. ród o: Nawrat, 2013, s. 36–38.

Oferta edukacyjna uczelni powinna d y  do kszta cenia postaw proinno-
wacyjnych, uwzgl dniaj c jednak potrzeby rynkowe. Przyszli mened erowie 
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powinni posiada  szerok  wiedz  z wielu obszarów, dyscyplin, kierunków. 
Interdyscyplinarna wiedza, umo liwia szybkie reagowanie liderów funkcjo-
nuj cych w intensywnie zmieniaj cym si  otoczeniu. Kolejnym elementem 
w edukacji wy szej jest zbudowanie programu daj cego studentowi solidn  
baz  umiej tno ci biznesowych poprzez znajomo  metod matematycznych, 
technik zarz dzania i umiej tno ci ich stosowania, nauczy  minimum jednego 
j zyka obcego, swobodnego wykorzystywania programów komputerowych 
i aplikacji wci  zmieniaj cych si  technik informa tycznych. Budowanie 
postawy przysz ego absolwenta-mened era, który sam potrafi rozwi zywa  
problemy, posiada wiar  w swoj  wiedz  i mo liwo ci, szacunek do ludzi 
i umiej tno  wspó pracowania z nimi. Potrzeb  ci g ego doszkalania wiedzy, 
aby elastycznie reagowa  na potrzeby rynku i przedsi biorstwa, w którym 
b dzie pracowa . Szczególny nacisk w edukacji szkó  wy szych powinien 
dotyczy  wykszta cania zdolno ci postrzegania problemów firmy w globalnej 
perspektywie (Ujwary-Gil, 2004).

Wymienione przez A. Ujwary-Gil cechy mo na odnale  tak e w opraco-
waniu D. Nawrat. Szczególnie interesuj ce s  wymienione przez ni  kompe-
tencje twórcze mened era. Wydaje si , e uczelnie wy sze powinny w swoich 
programach kursów uwzgl dni  rozwijanie takiego warsztatu. Na przyk ad, 
umiej tno  twórczego rozwi zywania problemów i konfliktów mo e by  
nauczana w czasie kursu z zakresu inwentyki. Oczywi cie, rozwijanie umie-
j tno ci twórczych mo e te  by  zagadnieniem poruszanym w czasie kursu 
z zarz dzania innowacjami lub innego. Niemniej jednak, wydaje si , e pro-
gramy nauczania szkó  wy szych powinny zawiera  zagadnienia umo lwiaj ce 
studentom rozwój swojej kreatywno ci jako podstawow  tre  nauczania.

K. Wach z kolei zwraca uwag , e „studia pierwszego stopnia powinny 
mie  charakter bardziej praktyczny ni  teoretyczny, a absolwenci kierunków 
ekonomicznych i mened erskich powinni zdoby  praktyczne umiej tno ci 
mened erskie, które b d  mogli wykorzysta  w pracy zawodowej. rodowisko 
akademickie powinno wprowadzi  kszta cenie w zakresie przedsi biorczo ci 
stosowanej jako obligatoryjny kurs akademicki przynajmniej na wszystkich 
ekonomiczno-mened erskich kierunkach studiów oraz co najmniej jako 
przedmiot fakultatywny na pozosta ych kierunkach studiów. Po dane jest 
równie  wprowadzenie fakultatywnego kszta cenia w zakresie kreatywno ci 
i innowacji” (Wach, 2013, s. 54).

„Przygotowanie m drych ludzi do zasiadania w gremiach zarz dzaj cych 
jest wyzwaniem dla uczelni” zauwa aj  to m.in. A. Postu a i A. Brzozow-
ska (2016, s. 143). Wyzwanie to przejawia si  w konieczno ci po czenia 
do wiadczenia z wyobra ni . Jak zauwa a bowiem R. Chia (1996), ludzie, 
którzy maj  wyobra ni , zwykle maj  s abe do wiadczenie i odwrotnie, tym 
z bogatym do wiadczeniem brakuje wyobra ni. Kszta towanie wyobra ni stu-
dentów mo e odbywa  si  poprzez nauczanie kreatywnego my lenia w czasie 
kursu z zakresu innowacji czy twórczego rozwi zywania problemów.
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Wskazuje si , e perspektywy dla edukacji mened erskiej to skupienie 
si  na nauczaniu zarz dzania innowacyjno ci  na poziomie zespo u, przed-
si biorstwa czy regionu (Gulda, 2010; Jasie ski, 2012). Niektórzy badacze, 
jak J. Gosling i H. Mintzberg, sugeruj , e edukacja mened erska powinna 
odnosi  si  tylko do praktyków. To znaczy, e zarz dzania uczone powinny 
by  osoby, które maj  bie ce do wiadczenie mened erskie (Gosling i Mint-
zberg, 2006).

3. Nauczanie innowacyjno ci w szko ach wy szych

Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na atrakcyjno  absolwenta studiów 
wy szych na rynku pracy jest jego odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
i praktyczne w zakresie funkcjonowania w wiecie gospodarki opartej na 
wiedzy. W zwi zku z tym, niezb dne jest kszta cenie osób, które sprostaj  
tworzeniu innowacji. Mog  tego dokona  szko y wy sze. Uko czenie studiów 
wy szych powinno stanowi  „minimalny” warunek takiego wykszta cenia; 
bez spe nienia tego warunku nie jest dzi  mo liwe twórcze uczestnictwo 
w innowacyjnym wiecie (Oko -Horody ska, 2008). Szczególn  uwag  nale y 
zwróci  na kierunek zarzadzanie, gdy  jest on ku ni  przysz ych mened erów. 
To w a nie oni powinni odznacza  si  szczególn  wiedz  i umiej tno ciami 
w zarz dzaniu innowacjami.

Badanie przeprowadzono, pozyskuj c informacje z oficjalnych stron 
internetowych uczelni. Korzystano przy tym z aktualnych, obowi zuj cych, 
a zarazem dost pnych planów studiów. Skupiono si  na kierunkach, gdzie 
kszta ceni s  przyszli mened erowie, tzn. zarz dzanie (licencjat), zarz dza-
nie (in ynierskie), in ynieria zarz dzania (in ynierskie). Wzi to pod uwag  
kursy, które dotycz  zarz dzania innowacjami. Ponadto, skupiono si  na 
kursach zwi zanych z inwentyk , rozumian  jako metoda twórczego my le-
nia, która ma wspomaga  innowacyjno 4. Zebrane dane przedstawiono 
w tabeli 3.

Lp. Uczelnia Kierunek Przedmiot
Liczba 
godzin*

1. Akademia
Górniczo-Hutnicza

zarz dzanie ewaluacja przedsi wzi  
innowacyjnych (obieralny)

28W 28C

2. Akademia Techniczno-
-Humanistyczna

zarz dzanie brak –

3. Politechnika 
Bia ostocka

zarz dzanie innowacje organizacyjne 
(obowi zkowy)

15W 15C

4. Politechnika 
Cz stochowska

zarz dzanie brak –
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Lp. Uczelnia Kierunek Przedmiot
Liczba 
godzin*

5. Politechnika Gda ska zarz dzanie 
(in ynierskie)

procesy innowacyjne 
(obowi zkowy)

15W 15P

 6. Politechnika 
Koszali ska

zarz dzanie zarz dzanie zmianami 
organizacyjnymi
i innowacjami 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

30W

 7. Politechnika Lubelska zarz dzanie zarz dzanie innowacjami 
(obowi zkowy)

30W 15C

 8. Politechnika ódzka zarz dzanie innowacje w reklamie 
(obowi zkowy)

15W

in ynieria 
zarz dzania

innowacje rynkowe 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

30W 30C

innowacje w reklamie 
(obieralny)

15W

innowacje spo eczne 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

15W 15C

 9. Politechnika Opolska zarz dzanie innowacje w biznesie 
(obieralny)

30W 30C

10. Politechnika 
Pozna ska

in yniera 
zarz dzania

procesy innowacyjne 
i polityka patentowa 
(obieralny)

15W 15C

11. Politechnika 
Rzeszowska

zarz dzanie zarz dzanie innowacjami 
(obowi zkowy)

15W 15C

12. Politechnika l ska zarz dzanie audyt innowacyjny 
i marketingowy 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

15W 15P

zarz dzanie innowacjami 
(obowi zkowy na 
specjalno ci)

15W 15P

strategie innowacyjne MSP 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

15W 15P

innowacje w organizacjach 
publicznych (obowi zkowy 
na specjalno ci)

15W 15P
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Lp. Uczelnia Kierunek Przedmiot
Liczba 
godzin*

13. Politechnika 
Warszawska

zarz dzanie inwentyka biznesowa 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

10W 10C 
10P

innowacje technologiczne 
(obowi zkowy na 
specjalno ci)

10C

kreowanie innowacji
w gospodarce opartej
na wiedzy (obowi zkowy 
na specjalno ci)

15W 15C

ocena innowacyjno ci 
przedsi biorstw 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

15C

komercjalizacja innowacji 
(obowi zkowy
na specjalno ci)

15W 15C 
15L

14. Politechnika 
Wroc awska

in ynieria 
zarz dzania

podstawy inwentyki 
in ynierskiej 
(obowi zkowy)

30W 15C

innowacje
i przedsi biorczo  
in ynierska (obowi zkowy)

30W 15C

proces generowania
i wdra ania innowacji 
(obieralny)

30P

zarz dzanie diagnoza przedsi biorstwa 
szych pod k tem wdra ania 
innowacji (obieralny)

30P

zarz dzanie procesem 
innowacyjnym
w przedsi biorstwie 
(obieralny)

30P

15. Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny

zarz dzanie gospodarka innowacyjna 
(obowi zkowy na 
specjalno ci)

25W 10K

* U yte symbole oznaczaj  odpowiednio: C – wiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; 
P – projekt; W – wyk ad.

Tab. 3. Zaj cia z innowacji w szko ach wy szych w Polsce. ród o: opracowanie w asne 

na podstawie danych z oficjalnych stron internetowych uczelni.
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Pierwsz  dostrzegaln  rzecz  jest spore zró nicowanie pomi dzy uczel-
niami w odniesieniu do liczby kursów. Dwie z badanych uczelni nie propo-
nuj  adnych kursów zwi zanych z innowacjami. Wi kszo  szkó  (9) oferuje 
tylko jeden kurs. Na tym tle wyró niaj  si  Politechnika Wroc awska, Poli-
technika l ska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika ódzka. Nale y 
jednak doda , e cz  z kursów proponowanych przez wy ej wymienione 
uczelnie dotyczy nie ca ego kierunku, a wybranych specjalno ci. Wydaje si , 
e przynajmniej jeden kurs powinien by  obowi zkowy dla ca ego kierunku, 

tak jak ma to miejsce na Politechnice Gda skiej, gdy  jest to zgodne z postu-
latami wskazywanymi w literaturze przedmiotu (Wach, 2013). Dodatkowo 
powy ej wymienione uczelnie s  liderami w ilo ci uzyskiwanych patentów 
i praw ochronnych na wzory u ytkowe (tab. 1).

Nie bez znaczenia jest tak e forma i liczba godzin przeznaczanych na 
konkretny kurs. Tak e w tym przypadku mamy do czynienia z ró nicami 
pomi dzy uczelniami. Cz  z nich, np. Politechnika Koszali ska oferuje 
tylko jedn  form  zaj , tj. wyk ad, Politechnika Wroc awska z kolei propo-
nuje zaj cia w formie projektu, a Politechnika Warszawska tylko wiczenia. 
W przypadku realizowania projektu lub wicze  mamy do czynienia z naci-
skiem na realizacj  praktycznych form zaj , co sugerowane jest w literaturze 
(Wach, 2013). Jednocze nie Politechnika Wroc awska i Warszawska s  lide-
rami w ilo ci uzyskiwanych patentów i praw ochronnych na znaki u ytkowe 
w 2017 r. (tab. 1). Natomiast przyk ad Politechniki Koszali skiej realizuj cej 
jedynie form  wyk adu, b d c  form  teoretyczn  przekazywania wiedzy 
z zakresu innowacyjno ci, która z o y a jedynie 7 wniosków patentowych5, 
wydaje si  by  niewystarczaj cy. Na podstawie powy ej zebranych danych 
mo na wnioskowa , e uczelnie, które s  w czo ówce liczby zdobywanych 
patentów w Polsce k ad  jednocze nie wi kszy nacisk na bardziej praktyczn  
form  zaj  dla studentów z zakresu innowacyjno ci.

W rozk adzie czasowym trudno wy oni  uczelni , która w sposób opty-
malny przekazuje wiedz  z zakresu innowacyjno ci. W ramach jednego 
kursu dominuje 30 godzin, ale zdarzaj  si  przypadki 15 godzin zaj  tylko 
w ramach jednej formy przekazu wiedzy. Politechnika ódzka, która znaj-
duje si  na trzecim miejscu w ilo ci zdobytych patentów i praw ochronnych 
na wzory u ytkowe w 2017 r. na kierunku zarz dzanie proponuje jedynie 
15 godzin wyk adu. Jednocze nie na kierunku in ynieria zarz dzania dla 
przedmiotów obowi zkowych proponuje odpowiednio 30 godzin wyk adu 
i 30 godzin wicze  lub 15 godzin wyk adu i 15 godzin wicze . Zdaniem 
autorów, szczególnie na kierunkach z zakresu zarz dzania, zdecydowanie 
powinno by  wi cej godzin praktycznych. Na podstawie zestawienia form 
i czasu proponowanych zaj  wraz z ilo ci  uzyskiwanych patentów i praw 
ochronnych poszczególnych uczelni autorzy artyku u uwa aj , e w przy-
padku, gdy zastosowano tylko jedn  form  kursu, np. wyk adu 30 godzin, 
a w przypadku realizowania projektów lub wicze  15 godzin wydaje si  
wymiarem godzinowym minimalnym.
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Podsumowuj c t  cz  rozwa a , autorzy niniejszego opracowania uwa-
aj , e nie wszystkie uczelnie b d  kierunki w zakresie liczby propono-

wanych kursów z zakresu innowacyjno ci odpowiadaj  potrzebom w stop-
niu minimalnym. Wyk ad, jako jedyna forma przekazu wiedzy z zakresu 
innowacyjno ci, zdaniem zarówno autorów, jak i poruszanego problemu 
w literaturze (Wach, 2013) nie sprawi, e uczelnie przygotuj  studentów do 
bycia kreatywnymi i innowacyjnymi pracownikami na rynku gospodarczym. 
Realizowanie na uczelniach formy praktycznej wydaje si  by  elementem 
niezb dnym.

Kolejn  spraw  jest odpowied  na pytanie o merytoryk  kursów, czyli 
jaki jest zakres tematyczny kursów proponowanych przez badane uczel-
nie? Istotne jest bowiem, co jest na kursach nauczane. Przeprowadzona 
analiza6, podobnie jak w wypadku wymiaru godzinowego kursów, opiera a 
si  na informacjach opublikowanych na oficjalnych stronach interneto-
wych uczelni. Zakres tematyczny poruszany na wyk adach i formach im 
towarzysz cych obejmuje przede wszystkim, podstawowe definicje, rodzaje 
innowacji, strategie innowacji czy modele innowacji. Jest to po dane i nie-
zb dne. Porz dek nakazuje przedstawi  podstawy, a pó niej rozwija  dalej 
zagadnienia. Ponadto, w programach zaj  podawane jest znaczenie ochrony 
w asno ci intelektualnej, nie zapomina si  tak e o roli nauki w procesie 
innowacyjnym. Wskazywane jest tak e znaczenie polityki innowacyjnej pa -
stwa i roli Unii Europejskiej w tym obszarze. Pozosta e tre ci skoncen-
trowane s  wokó  specjalistycznych zagadnie , np. innowacje spo eczne, 
innowacje w reklamie.

Wspomniana wcze niej konieczno  rozwijania kreatywno ci studentów 
jest realizowana przez cz  z uczelni poprzez kurs inwentyki. Takie zaj cia 
prowadzone s  na Politechnikach Wroc awskiej i Warszawskiej. Zdaniem 
autorów pozosta e uczelnie powinny równie  rozwa y  wprowadzenie takich 
kursów. Nie stwierdzono bowiem, by w programach kursów zwi zanych 
z innowacjami poruszano takie kwestie. Zarz dzanie innowacjami i inwen-
tyk  mog  wzajemnie si  uzupe nia . Studenci naucz  si  dzi ki temu, jak 
pobudza  swoj  kreatywno , tworzy  produkty czy us ugi innowacyjne i nimi 
zarz dza . B dzie to odpowiada o potrzebom pracodawców, ale b dzie tak e 
odpowiedzi  na zapotrzebowanie w ród osób kszta c cych si . Obecnie, 
w programach studiów badanych uczelni (poza dwoma) brakuje kszta to-
wania kreatywno ci, a jak wskazywano wcze niej, jest to jedna z kluczowych 
kompetencji yciowych.

Czy uczelnie, które przoduj  w przyznanych patentach, proponuj  tak e 
najwi ksz  liczb  godzin zaj  dotycz cych innowacyjno ci? Zdaniem auto-
rów mo na dostrzec prawid owo , e uczelnie, które s  liderami w ilo ci 
wynalazków, k ad  wi kszy nacisk na praktyczne formy nauczania z zakresu 
innowacyjno ci i jako uczelnie proponuj  globalnie zdecydowanie wi ksz  
liczb  godzin (Politechnika Wroc awska, Warszawska, czy Akademia Gór-
niczo-Hutnicza).



Rafa  Mi ko, Ma gorzata Pol

40 DOI 10.7172/1644-9584.77.2

4. Podsumowanie

Z przeprowadzonej przez autorów opracowania analizy wynika, e zde-
cydowana wi kszo  badanych technicznych uczelni wy szych, tj. 87%, prze-
widuje program edukacyjny z zakresu innowacyjno ci. Uczelnie nie powinny 
realizowa  tylko jednej formy kursu, zw aszcza tylko w postaci teoretycz-
nej. 30 godzin wyk adu jest to minimum teoretyczne, ale na kierunkach 
typu matematyka czy chemia. W przypadku kierunków ci le zwi zanych 
z zarz dzaniem forma nauczania powinna by  zró nicowana i zdominowana 
zaj ciami praktycznymi. Z regu y program studiów przewiduje tylko jeden 
kurs dydaktyczny obejmuj cy rednio 15 godzin wyk adu i 15 godzin formy 
towarzysz cej. Zdaniem autorów nie jest to wystarczaj ca liczba godzin. 
Nie gwarantuje ona studentowi – przysz emu mened erowi wy wiczenia 
umiej tno ci twórczego my lenia, umiej tno ci odzia ywania na ludzi czy 
adaptacji w burzliwie zmieniaj cych si  warunkach organizacyjnych. Ponadto 
brakuje kursów z zakresu rozwijania kreatywno ci studentów. Powinno si  
zatem proponowa  przynajmniej dwa kursy: jeden z zakresu zarz dzania 
innowacji i drugi z zakresu inwentyki (twórczego rozwi zywania problemów 
w organizacji). Ponadto, autorzy, podobnie jak A. Ujwary-Gil, wskazuj  
niezb dne wytyczne z zakresu edukacji przysz ych liderów:
1) dostarczenie bardzo szerokiej wiedzy z wielu obszarów, dziedzin, kierun-

ków, poniewa  szeroka, cho  cz sto powierzchowna, wiedza umo liwia 
przysz ym mened erom (liderom) swobodne poruszanie w szybko zmie-
niaj cym si  wiecie; umiej tno ci dostosowania si  do ró nych profilów 
organizacji;

2) studia powinny zagwarantowa  podstawy wiedzy z zakresu: metod 
matematycznych, technik zarz dzania i umiej tno ci ich stosowania, 
nauczy  minimum jednego j zyka obcego, umiej tno ci wykorzystywania 
powszechnych programów komputerowych i aplikacji;

3) kszta cenie umiej tno ci rozwi zywania zawi ych problemów oraz wiary 
we w asne mo liwo ci;

4) wykszta cenia konsekwencji swoich dzia a  i realizowania obranych 
zada ;

5) rozwijanie potrzeby ci g ego uczenia si , a zarazem elastycznego dosto-
sowania si  zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i niezwykle burzliwego 
otoczenia organizacji;

6) nabycie umiej tno ci pracy indywidualnej oraz zespo owej;
7) odrzucenie postaw negatywnych, takich jak rutyna, niechlujno  czy 

powierzchowno  (Ujwary-Gil, 2004, s. 27).

Przypisy
1 Agencja Informacyjna NEWSERIA. Pobrano z: https://biznes.newseria.pl/news/pol-

ska-zbyt-wolno-awansuje,p138861211 (8.09.2018).par.
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2 Dane pozyskano z systemu POL-on (www.polon.nauka.gov.pl) za okres 1.01.2016 r. 
– 21.12.2017 r. Na ogóln  liczb  ok. 4000 udzielonych patentów i wzorów u ytkowych 
uczelnie techniczne uzyska y ich ok. 1700.

3 W 11. edycji badania Manpower Group „Niedobór talentów” wzi o udzia  ponad 
42 000 respondentów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankie-
towani to osoby odpowiedzialne za polityk  personaln  w ma ych, rednich i du ych 
firmach. Celem badania przedsi biorców jest okre lenie ich trudno ci w pozyskiwaniu 
pracowników, a tak e sprawdzenie, które zawody, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzi .

4 Metody rozwi zywania problemów twórczych, oparte na my leniu intuicyjnym, okre la 
si  jako metody heurystyczne, a nauk , zajmuj c  si  procesami i metodami twórczego 
my lenia – heurystyk . Ponadto, w ramach heurystyki mo na zidentyfikowa  pewne 
nurty rozwojowe. Jednym z nich jest inwentyka, gdzie podejmowane s  dzia ania 
maj ce na celu opracowanie, kodyfikacje i strategi  zastosowa  metod twórczego 
rozwi zywania problemów (Martyniak, 1997, s. 7–8).

5 Uchwa a 5/2018r Senatu Politechniki Koszali skiej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu wykonania dzia alno ci Politechniki Koszali skiej za rok 2017 
w zwi zku z wdro onym Systemem Kontroli Zarz dczej.

6 Z racji ograniczonego miejsca nie zamieszczono w artykule zestawienia obejmuj cego 
tre ci poszczególnych kursów z podzia em na uczelnie.
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