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The paper is an attempt od presenting different form of cooperation of universities 
and employers leading to increase of employability graduates, including those with 
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labor market, and to shape such qualifications and skills that are needed by em-
ployers. In the content of the paper the advantages and barriers of cooperation with 
employers were presented. The main advantages are as follows (among others): 
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dates, increasing the quality of education and researches, increasing of chances of 
employment after graduation, building a net of contacts on business environment, 
increasing the quality of human capital, promoting images of companies as an at-
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Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie róŜnych form współ-
pracy wyŜszych uczelni z pracodawcami nakierowanych na zwięk-
szenie zatrudnialności absolwentów, w tym osób z niepełnospraw-
nościami. 

Zagadnienia edukacji stanowią waŜną dziedzinę systemu spo-
łecznego, gdyŜ pomyślność społeczeństwa zaleŜy w duŜej mierze 
od systemu edukacji. Obecnie oświatę naleŜy traktować jako inwe-
stycję w kapitał ludzki, wykształcenie człowieka zwiększa jego 
szanse Ŝyciowe, a wykształceni obywatele są potrzebni krajów, po-
niewaŜ lepiej rozumie zjawiska zachodzące we współczesnym 
świecie, moŜe uzyskać atrakcyjną pracę, pozycję społeczną i zawo-
dową oraz większe dochody. Działania kaŜdej uczelni powinny 
więc być skoncentrowane wokół dobrego przygotowania studen-
tów do czekających ich zadań. 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 sformułowane 
są główne wyzwania rozwojowe, które wskazują m.in. na potrzebę1: 

– budowania sieci powiązań między przedsiębiorcami, placów-
kami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, 

– dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego 
rynku pracy oraz poprawę współpracy sektora naukowo-
badawczego z gospodarką, 

– zwiększenia wysokiej jakości, kreatywnego kapitału ludzkie-
go, aktywnego zawodowo we wszystkich kategoriach wieko-
wych oraz uruchomienie niewykorzystanych zasobów pracy, 

– zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego dla po-
budzenia rozwoju gospodarczego, 

– podjęcia działań ukierunkowanych na rzecz równouprawnia-
nia i przeciwdziałania dyskryminacji. 

Wspieranie współpracy między środowiskiem wyŜszych uczel-
ni a sferą gospodarczą uznawane jest w Strategii za jeden ze stra-
tegicznych kierunków działań nakierowanych na kształtowanie  
i rozwój kadr dla innowacyjnej gospodarki2. 
________________ 

1 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, s. 72 http://www.strategia. 
lodzkie.pl [5.02.2016]. 

2 Ibidem, s. 82. 
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Problemem współczesnej edukacji w szkołach wyŜszych jest za-
pewnienie przydatności edukacji do zatrudnienia absolwentów, 
otwarcie jej na rynek pracy, ukształtowanie takich kwalifikacji, któ-
re są oczekiwane przez pracodawców. 

Badacze rynku pracy podają wiele przyczyn wysokiej stopy 
bezrobocia wśród młodzieŜy, co naleŜy brać pod uwagę, tworząc 
rozwiązania, które mają zbliŜać system edukacji do potrzeb gospo-
darki. Zdaniem Mieczysława Kabaja wyróŜnić moŜna trzy główne 
kategorie przyczyn3: 

– MłodzieŜ wchodzi na rynek pracy po raz pierwszy, natomiast 
dorośli juŜ pracują, jedynie zmieniają pracę. 

– Generalnie rynek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc pracy. 
– Jest pewne, Ŝe w określonej sytuacji na rynku pracy szanse 

znalezienia zatrudnienia przez młodych ludzi zaleŜeć będą 
głównie od ich wiedzy i przygotowania praktycznego do wy-
konywania danego zawodu. ZbliŜenie szkoły zawodowej do 
Ŝycia, do gospodarki i popytu na pracę moŜe ułatwić młodym 
ludziom znalezienie zajęcia i zmniejszenie stopy bezrobocia 
wśród młodzieŜy. 

JeŜeli uznamy za prawdziwą tezę, Ŝe bezrobocie ma wymiar 
przestrzenny, pojawi się konieczność mobilizowania wszystkich 
lokalnych zasobów i podmiotów w celu zbadania charakteru pro-
blemu i znalezienia twórczych rozwiązań. Zmiany, jakie zachodzą 
we współczesnej szkole wyŜszej, nakierowanej na podwyŜszenie 
efektywności kształcenia, rodzą wiele problemów, których rozwią-
zanie zaleŜy w duŜej mierze od tego, czy będzie ona prowadzić 
proces kształcenia w izolacji, czy we współpracy z róŜnorodnymi 
instytucjami i organizacjami. 

Wydaje się, Ŝe współpraca z pracodawcami na rzecz zniwelo-
wania bezrobocia wśród absolwentów szkół wyŜszych tego pro-
blemu nie rozwiąŜe w pełni, ale zapewne przyczyni się do obniŜe-

________________ 

3 M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej  

i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 191–192. 
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nia jego poziomu. Jest to potencjalne źródło poszukiwania nowych 
moŜliwości w walce z bezrobociem młodych ludzi. 

Nawiązana współpraca pomiędzy uczelniami a pracodawcami 
ma zwykle charakter otwarty i stanowi grupę dobrze współdziała-
jących ze sobą partnerów, nakierowaną na innowacyjne rozwiązy-
wanie postawionych problemów. W podejmowanych działaniach 
zorientowanych na tworzenie dobrej współpracy naleŜy pamiętać  
o kilku zasadach, m.in.: dobrowolności, spójności podejmowanych 
działań, otwartości, elastyczności, rozumianej jako zdolności przy-
stosowania się do zmieniających się warunków pracy, skupienie się 
na obszarach, które wymagają poprawy, skuteczności w osiąganiu 
postawionych celów i podejmowanych działaniach, aktywności  
w realizacji zadań wszystkich partnerów4. 

Dla pełniejszego obrazu zachodzących prawidłowości na  
rynku pracy poniŜej zostaną zaprezentowane wybrane badania  
z najnowszych raportów dotyczących oczekiwań pracodawców  
i potrzeb absolwentów uczelni, w tym absolwentów niepełno-
sprawnych. 

Bardzo istotne wydają się wyniki badań przedstawione w ra-
porcie „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwięk-
szenia szans absolwentów na rynku pracy”, w szczególności w ob-
szarze identyfikującym czynniki ograniczające szanse absolwentów 
na rynku pracy. W kategorii przeszkody w zatrudnieniu w opinii 
absolwentów wskazano jako najistotniejsze: 

– niewystarczające doświadczenie zawodowe (75% wskazań), 
– brak odpowiednich kompetencji absolwentów (48% wskazań), 
– brak wystarczających kontaktów i znajomości (45% wskazań), 
– dostępne stanowiska są zbyt mało płatne (39% wskazań), 
– pracodawcy nie potrzebują nowych pracowników (36% wska-

zań). 

________________ 

4 B. Zając, Partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Edukacja. Trady-

cje, rzeczywistość, przyszłość, Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego 
Kongresu Edukacyjnego, Szczecin 2005, s. 304–305. 
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Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety internetowej 
CAWI na próbie badawczej n = 31365. Istniała moŜliwość wskazania 
więcej niŜ jednej odpowiedzi. 

Jak wynika z przeprowadzonych wśród pracodawców badań – 
przedsiębiorcy mają trudności ze znalezieniem dobrego pracowni-
ka. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy podawane są przede 
wszystkim trudności związane z niedopasowaniem kompetencji  
i postaw kandydatów do pracy6. 

W przywołanym raporcie dla potrzeb prowadzonych rozwaŜań 
szczególnie istotne są scharakteryzowane rekomendacje pracodaw-
ców dla studentów wyŜszych uczelni oraz wskazania pracodawców 
w zakresie działań, jakie powinna podjąć uczelnia wyŜsza, aby  
w większym stopniu dopasować kompetencje absolwentów do po-
trzeb rynku pracy. 

W zakresie pierwszego obszaru większość badanych pracodaw-
ców rekomendowała studentom: 

– uczęszczanie na praktyki i staŜe (52% badanych), 
– udział w dodatkowych szkoleniach i kursach związanych  

z wykonywanym zawodem (44% badanych), 
– wykazywanie dbałości o rozwój osobisty – wzmacnianie mo-

tywacji (36% badanych), 
– podejmowanie pracy poza studiowaniem (35% badanych), 
– udział w dodatkowych szkoleniach i kursach z zakresu kom-

petencji miękkich (19% badanych) i inne. 
Badania prowadzono przy uŜyciu kwestionariusza CATI na 

próbie badawczej n = 16077. 
W drugim zakresie wskazań dotyczącym działań, jakie powinna 

podejmować uczelnia, pracodawcy uznali m.in., Ŝe naleŜy: 
– zwiększyć liczbę zajęć praktycznych, rozumianych jako zajęcia 

prowadzone przez praktyków, zajęcia wymagające zaanga-
________________ 

5 Raport końcowy. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans 

absolwentów na rynku pracy, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 95. 
6 Ibidem, s. 96. 
7 Ibidem, s. 99. 
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Ŝowania samych studentów, zajęcia kształcące konkretne, 
praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy, 

– zwiększyć liczbę obowiązkowych praktyk i staŜy, 
– zwiększyć wpływ pracodawców na moŜliwości tworzenia 

programów studiów, 
– zwiększyć liczbę projektów badawczych8. 
Wnioski końcowe wynikające z Raportu wskazują wyraźnie na 

fakt, Ŝe oferta dydaktyczna odpowiadająca potrzebom pracodaw-
ców powinna ulegać konsekwentnym zmianom. 

Podobne wnioski moŜna odczytać w Raporcie „Rynek pracy 
widziany oczami pracodawców”. 

Na fakt niespełnienia przez kandydatów oczekiwań pracodaw-
ców związanych z danym stanowiskiem wskazywało cztery piąte 
przedsiębiorców poszukujących osób do pracy i doświadczających 
trudności rekrutacyjnych. Wymieniając konkretne braki, wskazano 
niewystarczające kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz 
wciąŜ będącą problemem – niewystarczającą motywację do pracy. 

Wśród wskazywanych braków kompetencyjnych wyróŜniono: 
– samoorganizacyjne – związane z umiejętnościami takimi jak: 

zarządzanie, czasem samodzielność, podejmowanie decyzji  
i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy, 

– zawodowe – specyficzne umiejętności niezbędne do wykony-
wania zadań właściwych dla danego stanowiska pracy, 

– interpersonalne – umiejętność kontaktowania się z ludźmi, by-
cia komunikatywnym, współpracy w grupie, a takŜe rozwią-
zywania konfliktów9. 

Wiele miejsca w badaniach związanych z rynkiem pracy po-
święcono równieŜ osobom niepełnosprawnym. Jak wskazują bada-
nia prowadzone w tej grupie, aktywność zawodowa oraz wskaźniki 
zatrudnienia są uwarunkowane poziomem ich wykształcenia. Naj-
większą grupą zatrudnioną na rynku pracy są osoby z niepełno-
________________ 

8 Ibidem, s. 109. 
9 M. Kocór, A. Strzebońska, M. Dawid-Sawicka, Rynek pracy widziany oczami pra-

codawców, PARP, Warszawa 2015, s. 52. 
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sprawnością z wyŜszym wykształceniem10. Ten stan rzeczy deter-
minuje potrzebę zmian dokonanych w kształceniu na wyŜszych 
uczelniach osób z niepełnosprawnością. 

Iwona Chrzanowska w prowadzonych rozwaŜaniach wskazuje 
na szereg barier systemowych, prawnych i proceduralnych. Za 
szczególnie istotne wśród tych moŜna uznać: 

– sposób komunikowania się ze studentem z niepełnosprawno-
ścią na uczelni, 

– brak stanowiska rzecznika/pełnomocnika ds. osób z niepełno-
sprawnością. 

Wśród barier psychologicznych za najistotniejsze moŜna uznać: 
– nastawienie kadry dydaktycznej do studenta z niepełno-

sprawnością, 
– relacje w grupie studenckiej, 
– atmosfera panująca na uczelni, 
– warunki studiowania – infrastruktura, dostępność materiałów 

i pomocy dydaktycznych w formie alternatywnej11. 
Ze względu na fakt, Ŝe przedsiębiorcy są podstawowymi 

uczestnikami rynku pracy mającymi istotny wpływ na generowanie 
popytu na pracę i tworzenie etatów, tak istotna jest ich rola i odpo-
wiedzialność w tworzeniu miejsc zatrudnienia dla osób z niepełno-
sprawnością. 

Ewa Giermanowska, podsumowując wyniki badań pracodaw-
ców działających na otwartym rynku pracy w Polsce, wskazuje na 
wiele czynników ograniczających zatrudnianie osób z niepełno-
sprawnością. Najistotniejsze z nich dotyczą problemów: 

– administracyjnych: związanych z obsługą dofinansowań  
z PFRON, niestabilnym i nie- jednoznacznym prawem – np. 
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych została w latach 1997 i 2014 no-
welizowana 60 razy12, 

________________ 

10 I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2015, s. 609. 

11 Ibidem, s. 605–606. 
12 Ibidem, s. 611. 
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– społecznych, na które składają się uprzedzenia i stereotypy 
pracodawców i pracowników, obawy związane z niedostoso-
waniem społecznym pracowników z niepełnosprawnością  
i brakiem akceptacji przez innych pracowników, 

– finansowych – wyŜsze koszty pracy wynikające z niŜszej wy-
dajności, uprawnień osób z niepełnosprawnością do szeregu 
uprawnień socjalnych, np. krótszy czas pracy, dłuŜsze urlopy 
oraz dodatkowe koszty ponoszone na dostosowania pomiesz-
czeń i stanowisk pracy, 

– organizacyjnych – konieczność dostosowania rodzaju i organi-
zacji pracy do moŜliwości niepełnosprawnych pracowników, 

– kwalifikacyjnych – zbyt niskie lub nieodpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe, często ich bierne postawy wobec własnej  
aktywności i rozwoju zawodowego, 

– informacyjnych – brak wiedzy o moŜliwościach uzyskania 
wsparcia w zatrudnieniu, 

– infrastrukturalnych – niedostosowana infrastruktura lokalna – 
komunikacyjna, rehabilitacyjna, medyczna, brak wystarczają-
cego wsparcia ze strony organizacji lokalnych13. 

Jak wskazują powyŜsze rozwaŜania, osoby z niepełnosprawno-
ścią napotykają znacznie więcej problemów zarówno na etapie 
kształcenia na uczelni, jak i na otwartym rynku pracy. 

Zaprezentowane wyŜej badania oraz wieloletnie doświadczenia 
własne pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, Ŝe kompetencje, 
kreatywność, umiejętność pracy w zespołach, transfer umiejętności, 
samodzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
zawodowych, często w warunkach nieprzewidzianych – to oczeki-
wania pracodawców wobec pracowników, w tym równieŜ pracow-
ników z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Pod-
wyŜszenie poziomu jakości kształcenia studentów wyŜszych 
uczelni i osiąganie wysokiego poziomu zatrudnialności przez  
________________ 

13 E. Giermanowska, Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na pol-

skim i europejskim rynku pracy, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych, Akademia Górni-
czo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2014, s. 63. 
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absolwentów oczekiwanych na lokalnym rynku pracy to jedno  
z podstawowych wyzwań współczesnej uczelni. 

Priorytetem polityki edukacyjnej jest coraz częściej poszukiwa-
nie takich rozwiązań, które umoŜliwiłyby skuteczniejsze przygoto-
wanie studentów do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy 
zadań zawodowych. 

Jeśli za prawdziwe uznamy czynniki warunkujące zmiany na 
rynku pracy w XXI wieku, takie jak: globalizacja gospodarki, rozwój 
i upowszechnienie technologii teleinformatycznych, wzrost sektora 
usług, wzrost poziomu wykształcenia i potrzeba stałego podnosze-
nia kwalifikacji, częste zmiany miejsca pracy, przemiany społeczne 
związane z nowymi technologiami, „zmniejszenie skali zatrudnie-
nia w stosunku do wielkości populacji, prekaryzacja pracy, co ozna-
cza zmiany w gwarantowanych wcześniej warunkach zatrudnienia, 
w kierunku obniŜenia płac i niepewności zatrudnienia, wzrastające 
nierówności zarobkowe, międzynarodowe migracje”14, moŜna za-
dać pytanie, czy szkołą wyŜsza – nawet najlepsza – organizując 
proces kształcenia w izolacji społecznej, poradzi sobie z tymi bardzo 
powaŜnymi wyzwaniami. 

Rozwijanie samodzielności i twórczego podejścia studentów do 
wykonania zadań zawodowych moŜe następować jedynie we 
współpracy z pracodawcami juŜ na etapie ich kształcenia. 

W opracowaniu Connection – innowacyjny model współpracy uczel-

ni z biznesem pod redakcją Tomasza Domańskiego autorzy wskazują 
na potrzebę prowadzenia działań skierowanych do czterech grup 
adresatów: absolwentów, biznesu, pracowników wydziałów i stu-
dentów. Wśród najwaŜniejszych działań skierowanych do ww. 
grup adresatów naleŜy uznać: wsparcie w zakresie organizacji prak-
tyk studenckich, udział pracodawców w działaniach dydaktycz-
nych uczelni, utworzenie wydziałowej rady biznesu, utrzymanie 
kontaktów z absolwentami, np. poprzez powołanie absolwenckiej 

________________ 

14 J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin SA, Warszawa 2013, 
s. 34. 
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rady biznesu, zjazdy absolwentów, włączenie pracodawców w zaję-
cia dydaktyczne15. 

W ramach optymalizacji obszarów współpracy uczelni z praco-
dawcami w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane 
formy tej współpracy. 

StaŜe i praktyki zawodowe –  
obszar najbardziej wyróŜniany przez pracodawców 

Zalecenie Rady Unii Europejskiej16 w sprawie ram jakości staŜy 
uwzględniające traktat o funkcjonowaniu UE, mając na uwadze 
kilka kluczowych zagadnień, m.in.: wysoki poziom bezrobocia 
wśród młodzieŜy, konieczność płynnego przejścia z etapu edukacji 
do etapu zatrudnienia, istnienie dowodów na związek pomiędzy 
jakością staŜu/praktyki a rezultatem w zakresie zatrudnienia, 
wskazuje na potrzebę zmian jakości tych form, przede wszystkim  
w zakresie treści dydaktycznych i warunków pracy. 

Zalecenia Rady koncentrują się kilku wskazówkach, których 
wdroŜenie powinno doprowadzić do podwyŜszenia jakości reali-
zowanych przez studentów staŜy/praktyk. Najistotniejsze z nich to: 
pisemna umowa o staŜ/praktykę, w której określa się jego cele 
edukacyjne, odpowiednie warunki pracy, prawa i obowiązki oraz 
czas trwania staŜu/praktyki, większa przejrzystość odnośnie po-
wiadomień o stanowiskach staŜowych. W opinii Rady kluczową 
rolę w opracowaniu, wdraŜaniu i monitorowaniu programów szko-
leniowych odgrywają partnerzy społeczni, oferując doradztwo za-
wodowe przez całe Ŝycie, które mogłoby informować staŜystów  
o moŜliwościach rozwoju ich kariery czy o zapotrzebowaniu rynku 
pracy na konkretne umiejętności. 
________________ 

15 M. Jas, T. Jurczyk, T. Kamiński, M. Kozakiewicz, M. Sędkowski, M. Tomczyk, 
P. Więckiewicz, Connection – innowacyjny model współpracy uczelni z biznesem. Pod-

ręcznik wdraŜania, red. T. Domański, Łódź 2013, s. 14–15. 
16 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staŜy (2014/C 

8801). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 
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Realizacja staŜy i praktyk studenckich ma na celu: 
– przyśpieszenie adaptacji społeczno-zawodowej, 
– zapoznania studentów z nowymi technologiami i nowocze-

snymi urządzeniami, 
– zapoznania studentów ze strukturą organizacyjną zakładu 

pracy/instytucji, 
– zidentyfikowania celów, zadań i zakresu odpowiedzialności 

pracowników 
– w działalności produkcyjnej/usługowej/edukacyjnej oraz kon-

sekwentny nadzór nad realizacją zadań, 
– opracowania optymalnych programów staŜy/praktyk poprzez 

wzbogacanie programów o treści istotne dla przyszłego pra-
cownika zatrudnionego w zakładzie pracy/instytucji danej 
branŜy, zgodnej z kierunkiem kształcenia studenta oraz wła-
ściwy dobór asortymentu prac do zadań programowych, 

– racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy stu-
dentów, 

– kształtowanie umiejętności zarządzania czasem, 
– kształtowania umiejętności z zakresu szeroko rozumianej go-

spodarności i troski o mienie społeczne, 
– wdraŜanie studentów do pracy w grupie, 
– kształtowanie samodzielności zawodowej studentów, 
– poznanie środowiska i warunków pracy w wybranym za-

wodzie, 
– konfrontowanie zainteresowań i uzdolnień studentów z kon-

kretnymi sytuacjami zawodowymi, 
– wspomaganie ich w dokonywaniu realnej oceny przydatności 

zawodowej, 
– rozpoznawanie perspektyw rozwojowych dla poszczególnych 

zawodów w regionie i moŜliwości znalezienia w nich zatrud-
nienia, 

– racjonalne planowanie drogi zawodowej i konfrontowanie 
własnych planów zawodowych z potrzebami lokalnego, re-
gionalnego i europejskiego rynku pracy. 
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Uznając wagę staŜu i praktyki zawodowej w procesie kształto-
wania kompetencji zawodowych studentów szkół wyŜszych oraz 
chcąc podwyŜszyć jakość podejmowanych działań, oprócz prowa-
dzenia przez studentów dzienniczków staŜy/praktyk moŜna wdro-
Ŝyć jako element ich oceny portfolio. 

Portfolio to teczka (takŜe w sensie dosłownym, np. segregator)  
z przykładowymi pracami, a w szerszym znaczeniu prezentacja 
dokonań danej osoby – uczestnika staŜu/praktyki zawodowej. 
Teczka portfolio stanowić moŜe swoisty zbiór dowodów osiągnięć 
wypracowanych przez studenta w trakcie trwania staŜu/praktyki 
zawodowej. Portfolio jest narzędziem osobistym jej właściciela. 
Opracowane i zebrane materiały pozwolą na aktywne spojrzenie na 
swoje własne osiągnięcia, ale równieŜ wzbudzenie refleksji i odpo-
wiedź na pytania: Co juŜ umiem? Co powinnam/powinienem jesz-
cze zrobić, aby moje działania były skuteczniejsze i dały lepsze efek-
ty pracy? 

Zawartość teczki powinna być poddawana ciągłemu procesowi 
monitorowania przez opiekunów praktyk oraz przez nauczycieli 
akademickich opiekującymi praktykami się z ramienia uczelni. 

Jednym z podstawowych celów kształcenia na wyŜszej uczelni, 
wynikającym z przemian w treści i strukturze pracy, ze zmieniają-
cych się technologii wytwarzania i coraz bardziej złoŜonych zadań 
zawodowych, jest kształtowanie wśród studentów postaw innowa-
cyjnych. Do działań podejmowanych w tym zakresie moŜna zali-
czyć: 

– wytwarzanie projektów technicznych, ekonomicznych, orga-
nizacyjnych i edukacyjnych o charakterze innowacyjnym dla 
potrzeb konkretnego zakładu pracy, 

– prowadzenie przez pracowników zakładu konsultacji przy 
rozwiązywaniu przez studentów problemów w fazie plano-
wania, wdraŜania i oceny projektów, 

– organizowanie uczelnianych publicznych obron projektów 
wynalazczych i giełd prac o charakterze innowacyjnym, upo-
wszechnianie podejmowanych przedsięwzięć, 
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– organizowanie spotkań, seminariów i sesji ukierunkowanych 
na wdraŜanie do praktyki uczelni nowych technik wytwarza-
nia i rozwiązań organizacyjnych, 

– stosowanie róŜnych technik rozwiązywania zadań wynalazczych. 
Problem współpracy uczelni z pracodawcami dotyka równieŜ  

w duŜej mierze społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie 
budowania dialogu. Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” 
to jedna z koncepcji w nowoczesnym zarządzaniu. MoŜe być ona do-
skonałym tłem dla budowania partnerskiej współpracy w lokalnych  
i regionalnych układach miedzy szkołami wyŜszymi i pracodawca-
mi. To efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie 
dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzro-
stu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jed-
nocześnie kształtowania warunków dla zrównowaŜonego rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialny biznes to podejście 
strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego  
i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak 
i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i spo-
łeczności, w której działa firma. Odpowiedzialność przedsiębior-
stwa oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę śro-
dowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli z interesariuszami17. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social  
Responsibility – CRS) jest pojęciem, które w ostatnich latach zyskuje 
coraz większą legitymizację w repertuarze działań zaliczanych do 
obszaru dialogu społecznego oraz w zakresie działań budujących 
relacje przedsiębiorstwa z rynkiem. 

Światowa Rada Biznesu ds. ZrównowaŜonego Rozwoju definiu-
je społeczną odpowiedzialność biznesu jako „ciągłe zobowiązanie 
biznesu do etycznego zachowania oraz przyczyniania się do rozwo-
ju ekonomicznego, przy równoczesnej poprawie jakości Ŝycia siły 
roboczej i jej rodzin, jak równieŜ lokalnej społeczności i społeczeń-
stwa jako ogółu”18. 
________________ 

17 http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html 
[13.02.2016]. 

18 http://enveloper.pl/csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/ [13.02.2016]. 
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M. Bernatt, dokonując językowej analizy pojęcia „społecznej od-
powiedzialności biznesu”, wskazuje, Ŝe termin ten: 

– odnosi się do społeczeństwa lub jego części, 
– wytworzony jest przez społeczeństwo i jest jego wspólną wła-

snością, 
– przeznaczony jest do obsługiwania społeczeństwa, 
– powinien pracować bezinteresownie dla dobra jakiejś spo-

łeczności, 
– powinien dotyczyć postaw lub działań większości członków 

społeczeństwa, 
– zorganizowany jest przez jakąś społeczność samodzielnie, bez 

udziału państwa19. 
Identyfikacja oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy 

umoŜliwia dobór odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb me-
tod oddziaływania i budowania podstaw polityki komunikacyjnej 
kaŜdej organizacji. Skuteczność dialogu społecznego wynika nie 
tylko z respektowania prawa przez wszystkie ze stron w nim zaan-
gaŜowane, ale takŜe z umiejętności rozpoznawania potrzeb szeroko 
rozumianych interesariuszy, celem opracowywania programów 
tworzących rozwiązania systemowe na poziomie zakładu pracy, 
regionu i kraju, słuŜących nie tylko doraźnym interesem, lecz takŜe 
dobru społecznemu, obojętnie czy dotyczyć to będzie praw socjal-
nych, środowiska, przepisów BHP, gwarancji zatrudnienia czy teŜ 
innowacyjności, konkurencyjności i obsługi klienta. 

Korzyści z CSR są wielorakie, a wzajemne powiązania zaleŜno-
ści przyczynowo-skutkowych wykraczają poza proste schematy 
budowania za jego pomocą wizerunku. Korzyści te naleŜy rozpa-
trywać zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak  
i społeczeństwa20. 

Do najwaŜniejszych korzyści dla firmy moŜna zaliczyć: zwięk-
szenie zaangaŜowania i motywacji pracowników, wzrost innowa-
________________ 

19 M. Bernatt, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Wymiar konstytucyjny i między-

narodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009, s. 27. 
20 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, 

s. 120. 
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cyjności, pozytywny wizerunek, wzrost konkurencyjności, prestiŜ 
w otoczeniu z racji sponsoringu i działalności charytatywnej. 

Korzyści dla społeczeństwa: aktywny udział przedsiębiorstw  
w rozwiązywaniu problemów społecznych, aktywizacja społeczno-
ści lokalnej, rozwój wolontariatu pracowniczego. 

Jedną z form społecznego zaangaŜowania się przedsiębiorstw 
jest wspieranie organizacji społecznych, w tym takŜe organizacji 
działających na rzecz niepełnosprawnych. Uruchamianie progra-
mów społecznych, często we współpracy z doświadczonymi orga-
nizacjami pozarządowymi, spotyka się z coraz większym uznaniem 
i zainteresowaniem przedsiębiorców. Dla firmy zmierzanie w kie-
runku społecznego zaangaŜowania wiąŜe się ze znacznymi osz-
czędnościami i ogromną korzyścią w postaci zbudowania kapitału 
społecznego21. 

Dobrą praktyką w Społecznej Akademii Nauk, dotyczącą 
współpracy uczelni z pracodawcami, jest Rada Biznesu, która na 
bieŜąco monitoruje zmiany dokonujące się na rynku pracy. W jej 
skład wchodzą przedstawiciele m.in.: Alior Banku SA, BRE Banku 
SA, e-dialogu Sp. z o.o., Lupolu Sp. z o.o., PPHU Petecki. Rada Biz-
nesu wspiera Akademię. Do głównych zadań Rady naleŜy określe-
nie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów oraz uzupełnianie 
ich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe. Rada opiniuje pro-
gramy studiów w zakresie kompetencji absolwentów, wskazuje,  
o jakie nowe kierunki lub specjalności poszerzyć ofertę edukacyjną 
w celu dostosowania jej do potrzeb rynku pracy. Przy Radzie Bizne-
su SAN swoją działalność prowadzi Sekcji Pedagogiki i Pedagogiki 
Specjalnej. W jej skład wchodzą przedstawiciele przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół integracyj-
nych. Główne działania sekcji są zorientowane na konsultowanie  
i opiniowanie efektów kształcenia, planów studiów, koncepcji stu-
diów oraz opisu sylwetki absolwenta pedagogiki i pedagogiki spe-
cjalnej. Ponadto działania Sekcji są zorientowane na budowanie kon-
________________ 

21 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/56015 [14.02.2016]. 
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cepcji studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia 
nauczycieli, jakie mogła by podjąć uczelnia w celu podwyŜszenia 
jakości pracy szkoły. Prowadzone są dyskusje na temat podwyŜ-
szenia jakości prowadzonych praktyk pedagogicznych realizowa-
nych w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Praca Sekcji 
oraz całej Rady Biznesu przy SAN to doskonały przykład na efektyw-
ną współpracę szkoły wyŜszej z jej społeczno-gospodarczym otocze-
niem. Innymi interesującymi działaniami prowadzonymi we współpra-
cy z pracodawcami są organizacje konferencji, podczas których odbywa 
się seria wykładów traktujących o nowych rozwiązaniach technologicz-
nych, seminaria i panele dyskusyjne. 

Wielu autorów zajmujących się problematyką współpracy 
uczelni wyŜszych z pracodawcami formułuje szereg korzyści i ba-
rier związanych z omówioną tu współpracą. Do najwaŜniejszych 
zalet moŜna zaliczyć: zwiększenie rozpoznawalności uczelni wśród 
pracodawców i kandydatów, poprawa jakości kształcenia i badań, 
zwiększenie potencjalnych szans na zatrudnienie po studiach, zali-
czenie praktyk zawodowych, budowa sieci kontaktów w środowi-
sku biznesu, rozwój kariery, podnoszenie jakości kapitału ludzkie-
go, promowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego partnera, 
stworzenie sieci kontaktów ze środowiskiem akademickim22. 

Nieco inne ujęcie korzyści moŜna znaleźć w opracowaniu pt. 
Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki projektów  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007–2013. Autorzy opracowania wyróŜniają jako podstawowe ko-
rzyści moŜliwość wdroŜenia innowacyjnych rozwiązań, dostęp do 
najnowszej wiedzy, wzrost konkurencyjności, wzrost prestiŜu fir-
my, wyŜsza jakość produktu, wyŜsze zyski dla firm23. 

Wśród barier podejmowania współpracy najczęściej wyróŜniane 
są: brak zainteresowania współpracą, niezrozumienie charakteru  
________________ 

22 P. Bryła, J. Jurczyk, T. Domański, Korzyści współpracy uczelni wyŜszych z oto-

czeniem gospodarczym – próba typologii. „Marketing i Rynek” 4/2013, s. 5. 
23 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, red. K. Bromski, 
PARP, Warszawa 2013, s. 26. 
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i sposobu funkcjonowania partnerów, skomplikowane procedury 
towarzyszące nawiązaniu współpracy i biurokracja, konflikt intere-
sów i zobowiązań, niekorzystny efekt wizerunkowy, obciąŜenie 
pracowników własną działalnością badawczą i/lub dydaktyczną, 
brak integracji współpracy z bieŜącą działalnością firmy, brak moŜ-
liwości ponoszenia duŜych nakładów na projekty badawczo-rozwo-
jowe, niewielka skłonność do podejmowania działań innowacyj-
nych, brak znajomości modeli i wzorców współpracy, zniechęcenie 
w wyniku niesatysfakcjonującej dotychczasowej współpracy, nie-
sprzyjająca kultura organizacyjna firmy24 oraz brak uregulowań 
prawnych, które wspierałyby współpracę między pracodawcami  
a sektorem edukacji, niezgodność oczekiwań związanych z formą  
i zakresem współpracy, opór przed dodatkową pracą, przekonanie, 
Ŝe ciesząca się renomą uczelnia nie potrzebuje zabiegać o współpra-
cę ze środowiskiem biznesowym25. 

Wiele uwag w opracowaniach dotyczących rynku pracy wska-
zuje na potrzebę zmiany roli pracodawcy. Oczywistością staje się 
fakt, Ŝe nowy pracownik, student odbywający staŜ czy praktykę 
zawodową potrzebuje mentora. 

Mentoring uznawany jest jako metoda szkolenia i adaptacji pra-
cownika do warunków firmy. Pracownikowi zatrudnionemu  
w danym przedsiębiorstwie/instytucji powinien zostać przydzielo-
ny opiekun, nauczyciel, przewodnik, czyli mentor, który powinien 
wspierać młodego pracownika/studenta w rozwiązywaniu pro-
blemów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, wycho-
wawczych i innych, towarzyszących wykonywanym zadaniom 
zawodowym. WaŜną rolę wobec studentów powinien odgrywać 
mentor. Młodzi ludzie mogą czerpać od nich inspiracje do własnego 
rozwoju. Mentor to równieŜ osoba, która powinna pomóc  
w zaplanowaniu rozwoju w danej organizacji, w monitorowaniu 
________________ 

24 P. Bryła, T. Jurczyk, T. Domański, Klasyfikacja barier podejmowania współpracy  

z otoczeniem gospodarczym przez wyŜsze uczelnie, „Marketing i rynek” 5/2013, s. 11 
25 A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Raport, Współpraca firm z sektorem edu-

kacji, PARP, Lewiatan, Warszawa 2010, s. 18–19. 
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postępów i motywowaniu do podejmowania skutecznych działań 
na rzecz danej organizacji. Takim autorytetem powinna być osoba 
posiadająca szeroką wiedzę zawodową, wysoki poziom umiejętno-
ści zawodowych oraz rozwinięte kompetencje interpersonalne. Do-
bry mentor powinien być świadomy swojej misji i być osobą otwar-
tą na szeroko rozumiane zmiany. 

Narzędzie mentoringu coraz częściej bywa stosowane w kon-
tekście rozwiązywania problemów społecznych. MoŜe być ono po-
mocne w pracy z grupami zagroŜonymi wykluczeniem społecznym 
takimi jak bezrobotni, niepełnosprawni, emigranci lub w niwelo-
waniu róŜnic społecznych na tle płciowym. Dzięki relacji mentora 
np. ze studentem ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością udaje się, 
poprzez indywidualne podejście, wysoce motywować go do sku-
tecznego działania26. 

Ukończenie wyŜszych studiów nie jest dziś gwarancją znalezie-
nia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Powinny one jednak 
ułatwić Ŝyciowy start absolwenta oraz ułatwić adaptację do zmie-
niających się warunków i wymagań rynku pracy. 

NiezaleŜnie od zarejestrowanych trudności w kreowaniu part-
nerstw istnieje potrzeba ich budowania. Do najwaŜniejszych zmian 
stanowiących o potrzebie budowania partnerstw naleŜy zaliczyć: 

– zmiany demograficzne (liczba osób uczących się w przyszło-
ści, implikacje wynikające z wydłuŜonego okresu Ŝycia ludzi), 

– rozwój technologii – postęp techniczny, globalizacja (prioryte-
ty dla lokalnego rozwoju gospodarczego w erze globalizacji), 

– środowisko (zmiana klimatu, nowe źródła energii), 
– praca i zatrudnienie (rozwój rynku usług, zmiany lokalizacji 

miejsc zatrudnienia w regionie, rozwój informatyki i teleko-
munikacji), 

– postawy i wartości (promocja jakości Ŝycia nie tylko dobroby-
tu), polityka (wpływ UE na aktywność lokalną). 

Współpraca – lokalne partnerstwa uczelni wyŜszych i praco-
dawców teraz i w niedalekiej przyszłości powinny wdraŜać zmiany, 
________________ 

26 http://lubuskimentoring.pl/pl/o-projekcie/czym-jest-mentoring [8.02.2016]. 



Współpraca wyższych uczelni z pracodawcami drogą do sukcesu absolwentów 159 

tworzyć plany rozwoju uczelni w perspektywie kilku lat, wskazy-
wać działania, które doprowadzą do uwiarygodnienia uczelni wyŜ-
szej w oczach pracodawców. Uczelnie powinny otworzyć się na 
świat pracy, przedsiębiorstwa zaś uczestniczyć w procesie kształce-
nia przyszłych absolwentów. Rozwój współpracy pomiędzy uczel-
niami wyŜszymi a przedsiębiorstwami jest niezbędny. 

Analiza Strategii rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce do 
2020 roku pozwala optymistycznie spojrzeć na rozwój partnerstwa 
uczelni z przedsiębiorstwami i pracodawcami. Przewidywane jest 
ustanowienie kompleksowego Programu na rzecz Transferu Wie-
dzy, którego celem będzie promocja i ułatwienie przepływu wiedzy 
i innowacji pomiędzy uczelniami a gospodarką. Na potrzeby po-
wstania Programu wskazują trzy podstawowe fakty: 

– 20% przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką w Polsce nie 
wie o moŜliwościach współpracy z uczelniami wyŜszymi, 

– jedynie 40% przedsiębiorstw próbowało ją podjąć, 
– wdroŜenie podobnych programów w innych krajach (Wielka 

Brytania, Stany Zjednoczone) przyniosło wiele pozytywnych 
rezultatów zarówno dla rynku pracy, jak i wyŜszych uczelni. 

Jednym z zagroŜeń przewidywanych przez autorów Strategii 
związanych z realizacją Programu jest brak zainteresowań ze strony 
pracodawców27. 
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