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Abstract: Will the University be able to suport effectively  the development of innovati-

ve economy, if it is not innovative? Does traditional thinking about the competence and 

doctoral education allow the graduates to join the innovation processes in companies 

or be a keystone of the relationship between science and practice? What would have to 

change in the university and its environment, that doctors of sciences have become an 

important factor of innovation processes? The research results indicate lack of support 

mechanisms for the transition from university to the labor market. Businesses are not 

particularly interested in recruiting doctors, and even there are cases of rejection based 

on the applicant held a degree. The graduates themselves are not blameless. They often 

do not know the needs of the labor market outside the university and do not develop 

the competence that could make them more attractive on the labor market. At the same 

time we talk increasingly about innovation, entrepreneurship, creativity in the context 

of the modern university. Do we need today such innovations in the university? What 

would they be? Where to find their sources? As part of the university or outside it? Or 

and perhaps in the relationship with the environment, including those with the partici-

pation of PhD students and graduates? The authors attempt to answer at least part of 

these questions, using the results of research, but some are left unanswered as an im-
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pulse to think about the universities and the challenge for the future research projects.

Key words: doctoral studies, university, innovation, entrepreneurship, employability of 

doctoral graduates

Wprowadzenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na swoistą asymetryczność (albo specyficz-
ne zaniechanie) działań związanych z włączaniem się uniwersytetów w procesy 
innowacyjne. Polega ono na kultywowaniu tradycyjnego podejścia do kształce-
nia doktorów nauk i niewykorzystywaniu nowego sposobu ich formacji (studiów 
doktoranckich) dla budowania relacji z otoczeniem nakierowanych na wspar-
cie i zdynamizowanie innowacyjności.

Oczywiście wspomniane procesy dotyczą całości funkcjonowania uniwer-
sytetu. Po części dajemy temu wyraz w ostatnim rozdziale, gdzie na podstawie 
wcześniej przedstawionych przesłanek zarysowujemy założenia całościowej kon-
cepcji funkcjonowania współczesnych uniwersytetów, które innowacyjność sta-
wiają w centrum swoich aspiracji. Jednak z pełną świadomością ograniczyliśmy 
zakres artykułu do kształcenia doktorantów i na tym obszarze przede wszyst-
kim skoncentrowaliśmy podjęte rozważania.

W badaniach wykorzystaliśmy metodę dedukcji jako podstawę analizy zebrane-
go materiału. Na podstawie przesłanek, których dostarczają literatura przedmiotu 
oraz wyniki przywoływanych przez nas danych wtórnych, sformułowaliśmy wstępne 
wyjaśnienie zmian zachodzących (i tych, które będą zachodzić) w kształceniu dokto-
rantów w uniwersytetach aspirujących do bycia aktywnym uczestnikiem współcze-
snych procesów społeczno-gospodarczych.

Specyfika ery innowacyjności a oczekiwania wobec 
uniwersytetu

Nie wdając się w szczegółowe rozważania na temat ery innowacyjności w ogóle, skon-
centrujemy się przede wszystkim na jej konsekwencjach dla zarządzania w tym tak 
delikatnym i ważnym społecznie obszarze, jakim jest szkolnictwo wyższe. Obszerne 
rozważania na temat znaczenia innowacji i innowacyjności dla współczesnej gospo-
darki i społeczeństwa oraz zachodzących w związku z tym zmianach w zarządzaniu 
odnajdziemy w licznych opracowaniach (m.in. Druker 1992; Hippel 2005; Tappscott 
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2008; Gault 2010; Prahalad, Krishnan 2010). W tym kontekście wiele uwagi poświęca 
się uniwersytetom i ich roli w procesach innowacyjnych.

K.B. Matusiak i M. Zasiadły, wskazując na szereg źródeł zainteresowania przed-
siębiorczością środowiska naukowego, piszą o rosnącej presji na szkoły wyższe, od 
których oczekuje się zaangażowania w rozwój innowacyjnej gospodarki. Wymienia-
ją m.in. [Matusiak, Zasiadły 2005, s. 146]:

 · presję na zacieśnianie relacji pomiędzy uczelniami i gospodarką,
 · konieczność poszukiwania nowych form zwiększania dochodów szkół 

wyższych, w tym poprzez komercjalizację wyników badań naukowych 
i współpracę z gospodarką,
 · rosnącą potrzebę uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w kierunku umiejętności 

wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym we własnej firmie lub w in-
nym miejscu pracy,
 · rosnące wymagania ze strony rynku pracy wobec absolwentów uczelni, a tym 

samym większą trudność w wejściu na pożądaną ścieżkę rozwoju zawodowego.
Pojawia się w tym kontekście wiele głosów krytycznych pod adresem górnolot-

nej, nieprzystającej do rzeczywistości wizji uniwersytetu, o jego „leniwej naturze” 
czy wręcz arogancji wobec potrzeb rynku. Rosną oczekiwania związane z przekształ-
ceniem uniwersytetów w międzynarodowe centra przedsiębiorczości i transferu 
technologii, w których uczestniczyłyby także przedsiębiorstwa oraz mniejsze ośrod-
ki badawcze [Matusiak, Matusiak 2007, s. 157].

Trendy te są szczególnie ważne w kontekście kształcenia doktorantów, jeżeli uni-
wersytety mają stać się w przyszłości ważnym aktorem, a może nawet animatorem 
innowacyjnych procesów społeczno-gospodarczych, a nie tylko miejscem realizo-
wania tradycyjnych karier akademickich. W krajach wysoko rozwiniętych znaczna 
część absolwentów studiów doktoranckich podejmuje pracę poza sektorem akade-
mickim, a skala ich obecności na pozauczelnianym rynku badań uznawana jest za 
ważny wskaźnik potencjału innowacyjnego [Roach i Sauermann 2010; Kentish 2006; 
Recotillet 2007; Borrell-Damian 2009 za: Prawelska-Skrzypek, Baran 2010, s. 10). Ra-
port Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora 
w Polsce dokumentuje także zjawisko wzrostu liczby doktorów nauk pracujących 
poza sektorem akademickim [Batorski i in., 2009, dok. elektr.].

Najnowszy Raport GUS dotyczący działalności badawczo-rozwojowej w Polsce 
za 2014 r. pokazuje, że od 2010 r. rośnie liczba pracowników naukowo-badawczych 
zatrudnionych w sektorze B&R. „W 2014 r. wskaźnik personelu zaangażowanego 
w badania naukowe i prace rozwojowe na 1000 pracujących zwiększył się w skali 
roku o 0,3 p. proc., natomiast wskaźnik pracowników naukowo-badawczych przypa-
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dających na 1000 pracujących – o 0,2 p. proc.” [Działalność B&R w Polsce, s. 3]. Można 
zatem wnioskować o rozwoju pozauczelnianego rynku pracy także w Polsce. „Licz-
ba pracowników naukowo-badawczych w 2014 r. zwiększyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 5,3%, przy czym w sektorze przedsiębiorstw – o 14,5%”. Ta ostatnia 
informacja wskazuje na wyższą dynamikę wzrostu liczby pracowników naukowo-ba-
dawczych w sektorze przedsiębiorstw niż w uczelniach [Działalność B&R w Polsce, s. 3].

W związku z powyższym jednym z pilniejszych wyzwań stojących przed zarzą-
dzaniem w sektorze szkół wyższych jest zbudowanie nowych modeli kształcenia 
doktorantów, które odpowiadałyby oczekiwaniom ze strony sfery społeczno-gospo-
darczej. Modeli, które potrafiłyby twórczo wykorzystać obecny potencjał uniwersy-
tetów, aby stworzyć i odpowiednio wypromować propozycję wartości pożądaną 
przez innowacyjną gospodarkę. Pewnym przyczynkiem do tego mogą być poniższe 
ustalenia, które zdają się odpowiadać na wyniki szerszej diagnozy, którą sformułowa-
liśmy na podstawie wyników badań kluczowych kompetencji doktorantów, pożąda-
nych na rynku pracy [Prawelska-Skrzypek, Baran 2010]. F. Alencar [2011] wskazuje, że 
dla działalności innowacyjnej duże znaczenie ma zdolność krytycznego i analitycz-
nego myślenia oraz wnioskowania, a także umiejętność myślenia metaforycznego 
i analogicznego. Podkreśla on znaczenie zdolności wychodzenia poza schematyczne 
rozwiązania i umiejętność patrzenia na problem w szerokim i zróżnicowanym kon-
tekście. Z kolei M. D. Mumford [2000] uważa, że podstawą zachowań innowacyjnych 
jest eksperckość i umiejętność integracji dużych zasobów wiedzy, nie tylko zdoby-
wanej w drodze edukacji, ale też poprzez doświadczenie zawodowe, w tym tworzo-
nej w obrębie przedsiębiorstwa i danej branży. Tego typu kompetencje są w dużej 
mierze rozwijane (na pewno mogą być rozwijane) podczas studiów doktoranckich. 
We współczesnym świecie można obserwować, że innowacyjna gospodarka potrze-
buje takich kompetencji, jakie posiadają doktorzy nauk, otwiera więc możliwości 
wykorzystywania i rozwoju kompetencji absolwentów studiów doktoranckich.

Doktoranci i ich rola w procesach innowacyjnych 
w świetle zapisów strategii lizbońskiej 

W polityce Unii Europejskiej zrozumienie znaczenia szerszego włączenia doktorów 
nauk w sektor gospodarczy dla wzmocnienia/zdynamizowania innowacyjności go-
spodarki zostało bardzo silnie wyrażone w strategii lizbońskiej, a później kilkakrotnie 
powtórzone w kolejnych dokumentach programowych. W następstwie tej konse-
kwentnej polityki UE od początku XXI wieku we wszystkich niemal krajach europej-
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skich nastąpił szybki rozwój studiów doktoranckich i wzrost liczby kształconych w ten 
sposób osób. Także w krajach należących do OECD odnotowano w ostatnich 20. la-
tach niemal 40% wzrostu liczby osób posiadających stopień doktora [Auriol 2010]. 
Według danych European University Association najwięcej doktorantów w Europie 
kształci się w Niemczech (EUA, dok. elektr.). W innowacyjnych gospodarkach krajów 
zachodnich obok klasycznych studiów doktoranckich także wielkie koncerny fundują 
własne wewnętrzne programy studiów doktoranckich (Niemcy). Tworzone są rów-
nież specjalne wspólne programy doktoranckie realizowane przez uczelnię z sekto-
rem biznesu (Wielka Brytania) [Joergensen 2012]. Zdaniem L. Borrell-Damian [2009] 
takie wspólne inicjatywy – wspólne studia doktoranckie, postrzegane są jako klucz 
do rozwoju innowacyjnego potencjału tych studiów. Obserwowane jest też duże za-
potrzebowanie w różnych gałęziach gospodarki na specjalistyczne doktoraty realizo-
wane na styku nauki i biznesu. Z badań w ramach projektu DOC – CAREERS wynika, 
że we współczesnej Europie około 50% osób posiadających stopień naukowy dokto-
ra pracuje w sektorze pozaakademickim [Borrell-Damian, 2009].

W Polsce brak na ten temat rzetelnych informacji. Z badań G.P-S i G.B. [2010] 
wynika, że w Polsce doktoranci na ogół nie znają potrzeb pozauczelnianego 
rynku pracy oraz nie rozwijają kompetencji, które mogłyby podnieść ich atrak-
cyjność zawodową na tym rynku. Model kariery akademickiej, odwzorowany 
także w wymogach wobec doktoratu, w znikomym stopniu uwzględnia rela-
cje z pozauczelnianym otoczeniem gospodarczym i społecznym. Jednocześnie 
w sektorze gospodarczym funkcjonuje stereotypowe rozumienie roli studiów dok-
toranckich oraz rozwijanych w ich toku kompetencji. 

Warto zauważyć, że w ostatnio przyjętym Programie Rozwoju Szkolnictwa Wyż-
szego i Nauki na lata 2015-2030 nie ma ani jednego słowa na temat roli uniwersytetów 
w stwarzaniu warunków rozwoju innowacyjności gospodarki poprzez kształcenie 
doktorantów dla potrzeb pozauniwersyteckich. Ten dokument świadczy o zamy-
kaniu się polskiej nauki na otoczenie gospodarcze. Szermuje sloganami dotyczący-
mi zwiększenia oddziaływania nauki na otoczenie, np. [s. 33] podkreśla, że należy 
„zwiększyć społeczne zaufanie do nauki”, kładzie nacisk na „lepsze rozumienie roli 
nauki w codziennym życiu”. Akcentuje także, że „trzeba wzmocnić oddziaływanie na-
uki na gospodarkę”, zwiększyć „zainteresowanie przedsiębiorstw wynikami badań”. 
Ponadto postuluje [s. 35] poszerzanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez rozwój 
szkoleń dla przedsiębiorców. W dokumencie nie ma żadnych uwag na temat studiów 
doktoranckich jako instrumentu współpracy z gospodarką, który uczelnie i naukowcy 
dzierżą w swoich rękach i dzięki któremu mogą uzyskać realny wpływ na omawiane 
tu problemy. W odniesieniu do finansowych instrumentów wsparcia innowacyjności 
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dokument ten kładzie nacisk na budowanie relacji pomiędzy nauką a biznesem. Nie-
stety w odniesieniu do ludzi zaangażowanych w procesy innowacyjne odzwiercie-
dla on sposób myślenia właściwy dla liniowego modelu wyjaśniania, dominującego 
do lat 80. XX wieku. Przyjmowano wówczas, że impuls dla innowacji dają badania 
podstawowe, poprzedzające badania rozwojowe, po których następuje produkcja 
i komercjalizacja [GP-S 2012, s. 23]. Na przełomie wieków odrzucono liniowy model 
rozwoju innowacji na rzecz uznania wagi czynników wynikających z bezpośrednich 
relacji pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i innymi interesariuszami spo-
łecznymi. Zauważono przy tym, że najważniejsze innowacje powstają wewnątrz 
przedsiębiorstw, co stanowi ważną przesłankę dla sposobu kształcenia badaczy.

Zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje dla 
rozwoju innowacyjności (na przykładzie doktorantów 
w Małopolsce)

W połowie 2011 roku grupa doktorantów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej UJ podjęła badania nad losami zawodowymi absolwentów studiów dok-
toranckich. Badaniem  objęto 119 respondentów, w większości absolwentów stu-
diów doktoranckich w UJ. Zdaniem badanych, z których 95% znalazło zatrudnienie 
w uczelniach państwowych, pracodawcy szczególnie cenią ich otwartość w myśle-
niu, kreatywność, umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji, znajomość 
najnowszych trendów w danej dyscyplinie naukowej, umiejętność funkcjonowania 
w środowisku międzynarodowym oraz rozległą znajomość literatury przedmiotu 
[Całek i in. 2011]. Zbadano również rynek pracy w Małopolsce pod kątem ofert dla 
doktorantów i doktorów nauk. Analiza 13 największych portali gromadzących oferty 
pracy pokazała, że tylko w 5 portalach znalazły się pojedyncze ogłoszenia, w których 
poszukiwano doktorów nauk lub doktorantów, z tym, że były to najczęściej te same 
ogłoszenia umieszczone na różnych portalach. Dotyczyły one branży informatycznej 
i usług finansowych, branży energetyczno-budowlanej i marketingu [Całek in. 2011, 
s. 180]. Przywołani powyżej autorzy przeprowadzili także wywiady telefoniczne z pra-
cownikami 9. największych w Małopolsce firm specjalizujących się w usługach HR. 
Tylko jedna rekruterka (AG Test) potwierdziła, że jeden raz dostała zlecenia na po-
szukiwanie doktora nauk, inżyniera, specjalisty w zakresie konstrukcji silników lotni-
czych. W firmie Sedlak&Sedlak dla kilku procent pracodawców dodatkowym atutem 
było posiadanie przez kandydata stopnia doktora [Całek i in. 2011, s. 180].  Jednocze-
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śnie w kilku firmach stwierdzono, że zdarzały się sytuacje odrzucenia kandydata ze 
stopniem doktora, udzielono także rady ankietującemu (który przedstawiał się jako 
klient), żeby przy rekrutacji zataił informację o posiadaniu stopnia doktora [Całek i in. 
s. 181]. Zdaniem pracowników publicznych służb zatrudnienia żadna z ofert pracy nie 
była skierowana do osób z kwalifikacjami właściwymi dla doktorantów. 

W ostatniej części przywoływanego tu badania, opublikowanego w 2011 r., au-
torzy zaprezentowali wyniki ankiet przeprowadzonych w 38. największych mało-
polskich przedsiębiorstwach. Na przesłaną w formie elektronicznej ankietę odpo-
wiedziało 11 firm, ale tylko trzy w pełni zaangażowały się w badanie. Jest niezwykle 
znamienne, że wszystkie te firmy prowadzą działalność w przemyśle chemicznym. 
Jest to branża, która w świetle wyników badań jawi się jako nastawiona na innowa-
cyjny rozwój. Pracodawcy ze wszystkich trzech firm najwyżej ocenili innowacyjność 
pracowników posiadających stopień doktora, otwartość w myśleniu, znajomość naj-
nowszych trendów oraz kreatywność. W dwóch natomiast najwyższe oceny uzyska-
ły: znajomość specyfiki środowiska naukowego, transfer wiedzy pomiędzy środowi-
skiem naukowym a firmą, znajomość języka obcego oraz umiejętność wyszukiwania 
informacji. Najniżej oceniono umiejętność funkcjonowania w środowisku między-
narodowym, elastyczną postawę oraz rozległą znajomość literatury przedmiotu 
[Całek i in. 2011, s. 183]. Zdaniem przywołanych autorów „doktorzy nie dostrzegają 
pozauczelnianego rynku pracy, ale rynek pracy również zdaje się nie widzieć poten-
cjału drzemiącego w pracownikach-doktorach nauk”. „Oferty pracy dla doktorów 
nauk w PUP-ach w ogóle nie istnieją. Zamieszczane na portalach internetowych 
są zjawiskiem marginalnym”. Dla klientów firm HR czasami dodatkowym atutem 
jest posiadanie stopnia doktora [Całek i in. 2011, s. 184]. 

Na podstawie wyników powyższego badania można wysnuć wniosek o niskiej 
innowacyjności polskiej/małopolskiej gospodarki, nie zgłaszającej zapotrzebowania 
na kreatywnych, otwartych i twórczych pracowników. Powodem tego braku zainte-
resowania może być też brak informacji o charakterze i użyteczności kompetencji 
rozwijanych podczas studiów doktoranckich. Świadczyć o tym mogą wyniki kolej-
nych badań przeprowadzonych przez grupę doktorantów pod koniec 2012 roku 
w formie wywiadów pogłębionych z 14. absolwentami studiów doktoranckich pra-
cujących w różnych organizacjach oraz w różnych sektorach. Respondenci potwier-
dzili, że nabyli w czasie studiów doktoranckich takie kompetencje, jak: zdolność ana-
litycznego myślenia, umiejętność szerszego spojrzenia na problem oraz poszerzyli 
wiedzę teoretyczną. Uznali jednak, iż pomimo posiadania umiejętności „dających 
im predyspozycje do pracy w obszarze innowacji lub badań i rozwoju, w większości 
nie wykorzystują w pracy nabytych kompetencji” [Bandoła i in. 2013]. Autorzy udo-
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kumentowali też odmienność sytuacji na rynku pracy doktorów różnych dziedzin 
nauk. Uważają, że o sukcesie zawodowym decydują inne cechy niż te rozwijane pod-
czas studiów doktoranckich, a więc: przedsiębiorczość, doświadczenie zawodowe 
oraz szczególne umiejętności. Autorzy sformułowali przypuszczenie, że część pro-
blemów z zatrudnieniem doktorów wynika z popełnianych przez nich błędów. Ich 
zdaniem potwierdzają to przykłady respondentów pracujących zawodowo w trakcie 
studiów doktoranckich. Takie osoby zdecydowanie wyżej oceniały przydatność dok-
toratu w swoim rozwoju zawodowym. Dostrzegały też więcej możliwości dla siebie 
po ukończeniu studiów [Bandoła i in. 2013].

Uniwersytet przedsiębiorczy jako możliwa odpowiedź na 
wyzwania innowacyjności

H. Etzkowitz, A Webster i inni, pisząc o przyszłości uniwersytetu, twierdzą, że two-
rzenie i komercjalizacja własności intelektualnej stają się celami instytucjonalnymi 
współczesnych ośrodków naukowych w różnych systemach akademickich. Przywo-
łują w tym kontekście pojęcie trzeciej misji uniwersytetu, obok badań naukowych 
i kształcenia. Tę trzecią misję wypełnia m.in. wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. 
Wynika to zdaniem przywołanych autorów zarówno z wewnętrznych tendencji roz-
wojowych uczelni, jaki i zewnętrznych wpływów na struktury akademickie, związa-
nych oczekiwaniami większej innowacyjności [Etzkowitz, Webster i in. 2000, s. 313].

W ten obszar aktywności uczelni wpisują się m.in. technostarterzy, którym J.G. 
Wissema poświęcił całą książkę [Wissema 2005]. Są to studenci lub pracownicy 
akademiccy, którzy chcą założyć własną firmę naukową lub technologiczną. Choć 
technostarterzy są zazwyczaj związani z uczelniami technicznymi, wydziałami ba-
dawczymi lub medycznymi pojęcie to obejmuje wszelkie firmy, które działają w ob-
szarze know-how. Do takich firm nie zaliczymy natomiast przedsięwzięć wtórnych, 
które nie aplikują nowej wiedzy czy wyników badań związanych ze specyfiką da-
nej uczelni [Wissema 2005, s. 10]. To pokazuje pewne pożądane kierunki rozwoju 
współczesnych uniwersytetów, które chcą mieć wpływ na osiąganie takich rezul-
tatów przez swoich pracowników, doktorantów i studentów.

W przywołany wyżej kontekst można wpisać także poglądy K. Poznańskiej, któ-
ra pisze o rosnącej integracji nauki z gospodarką, a przynajmniej o takiej integracji 
w kategoriach dobra pożądanego. Jej zdaniem rozwijanie przedsiębiorczości aka-
demickiej przynosi korzyści gospodarce krajowej, europejskiej oraz globalnej, a tak-
że przyczynia się do zwiększenia jej konkurencyjności [Poznańska 2014, s. 164]. Nie 
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rozwijając dalej tego problemu, warto jednak zaznaczyć, że ma on istotne znaczenie 
dla kształcenia doktorantów, gdyż ważne jest, by w przyszłości byli zdolni taką kon-
kurencyjną gospodarkę współtworzyć.

Poznańska, pisząc o rosnącym znaczeniu przedsiębiorczości akademickiej 
w krajach wysoko uprzemysłowionych, prezentuje pogląd, iż należy poszerzyć tra-
dycyjne role badawcze i dydaktyczne uniwersytetu o przygotowanie do przedsię-
biorczości [Poznańska 2014, s. 166]. Zresztą nie jest w tych poglądach odosobniona; 
tym właśnie zagadnieniom J.G. Wissema poświęcił całą przywołaną już powyżej 
książkę pt. Technostarterzy. Dlaczego i jak? [Wissema 2005]. Jego zdaniem rozpo-
wszechniony jeszcze na początku XIX wieku humboldtowski model szkoły wyższej 
traci obecnie na znaczeniu [Wissema 2005, ss. 34–39]. W tym modelu podstawą 
była autonomia uczelni i jej silne powiązane z dydaktyką, za cel nadrzędny uzna-
wano rozwój nauki (Poznańska 2014, s. 166).

Głównych przyczyn upadku tej koncepcji uniwersytetu Wissema upatruje we 
[Wissema 2005, ss. 34–37]: (1) wzroście liczby studentów, który ogranicza, a wręcz 
uniemożliwia zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz powoduje rozrost kadry 
administracyjnej i wzrost znaczenia działań administracyjnych (nie tylko w obszarze 
dydaktyki, ale również badań naukowych); (2) rozwoju badań interdyscyplinarnych, 
które zapoczątkowały tworzenie się międzywydziałowych i międzyuczelnianych 
zespołów badawczych przy zachowanej strukturze wydziałów podporządkowa-
nych dydaktyce, co znacznie utrudnia procesy zarządzania; (3) rozłamie pomiędzy 
badaniami podstawowymi oraz stosowanymi. Te pierwsze były traktowane z jednej 
strony jako wyraz akademickiej wolności, a z drugiej krytykowane jako bezcelowe 
z ekonomicznego punktu widzenia (wydawanie środków finansowych); te drugie 
z kolei – opłacane przez przemysł – były często traktowane jako podejrzane, a przez 
to mniej wartościowe, ale pożądane, bo dające zaczątek nowym programom, a na-
wet ośrodkom badawczym. Na to nałożyły się procesy globalizacyjne, rosnąca in-
gerencja państwa przy obniżonych możliwościach publicznego finansowania badań 
oraz konieczność poradzenia sobie z nową konkurencją w postaci wyspecjalizowa-
nych instytucji badawczych finansowanych przez przemysł. Wszystko to dało począ-
tek poszukiwaniu zupełnie nowego modelu uniwersytetu [Wissema 2005,  ss. 37–39]. 

Nie wchodząc w szczegóły dyskusji nad nowym modelem uniwersytetu, co nie 
jest przedmiotem niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę na pewne skrajne 
oczekiwania wobec współczesnego uniwersytetu, ważne w kontekście kształcenia 
doktorantów. Z jednej strony obserwuje się nacisk na zdolność uczelni do „produko-
wania” przedsiębiorczych absolwentów, którzy poradzą sobie na rynku pracy. Jest 
to jedno z głównych oczekiwań wobec dzisiejszych szkół wyższych w Polsce. Z dru-
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giej strony pojawia się zarzut zbyt małej refleksyjności i przedsiębiorczości samego 
uniwersytetu. Uniwersytety, zdaje się, wytraciły energię potrzebną do wytworzenia 
środowiska zdolnego do czegoś więcej niż jedynie reagowanie na bieżące potrzeby 
rynku, w tym rynku pracy. Środowiska, które nie tyle goni za zmianami społeczno-
-gospodarczymi, ile jest ich twórczym kreatorem.

Pomocna może się tutaj okazać sformułowana przez A. Giddensa propozycja za-
stąpienia dualizmu myśleniem w kategoriach dualności czy dwoistości rzeczywisto-
ści społecznej. Nie chodzi więc o traktowanie tych dwóch wydawałoby się skrajnych 
oczekiwań jako niemożliwych do pogodzenia przeciwności, a przeciwnie, jako części 
tej samej rzeczywistości, która splatając się w koherentną całość, zyskuje zdolność 
do większej kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Wymaga to także 
dostrzegania słabych sygnałów odpowiednio wcześnie oraz podejmowania długo-
falowych decyzji i działań o bardziej proaktywnym niż reaktywnym charakterze. Jak 
pisał T. Czeżowski „W wyższych szkołach zawodowych obciąża się studentów obo-
wiązkowymi zajęciami, zwłaszcza rozlicznymi ćwiczeniami, podczas gdy w uniwer-
sytecie należy dać studentowi większą swobodę, położyć nacisk na jego aktywną 
postawę, wymagać od niego samokształcenia i dawać mu wskazówki w tym kierun-
ku” [Czeżowski 1989, s. 239]. Tymczasem ten trend uzawodowienia edukacji wyższej 
przenosi się stopniowo nie tylko na uniwersytety, ale także na poziom kształcenie 
doktorantów [szerzej: Prawelska-Skrzypek, Baran 2010, ss. 33–58].

K.B. Matusiak i M. Matusiak słusznie podnoszą konieczność stworzenia „pomo-
stów” łączących realia rynku pracy z realiami szkoły wyższej [Matusiak, Matusiak 
2007, ss. 157–158]. Między innymi tego dotyczyła nasza diagnoza, którą przedsta-
wiliśmy w książce pt. Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego 
w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów [Prawelska-Skrzypek, Baran 2010]. 
Nie wystarczy bowiem wyposażyć doktoranta nawet w najbardziej pożądane kom-
petencje w izolacji od rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Absolwenci, szcze-
gólnie studiów doktoranckich, powinni nauczyć się funkcjonować w przyszłych 
relacjach zawodowych jeszcze podczas studiów, a tego nie da się uczynić w wa-
runkach laboratoryjnych. Przedsiębiorczość jako cecha uniwersytetu, dostosowana 
do polskich warunków i możliwości może stanowić odpowiedź na tego typu zapo-
trzebowanie. W USA za główny przejaw przedsiębiorczości akademickiej uważa się 
bezpośrednie tworzenie firm opartych na wiedzy [Matusiak, Matusiak 2007, s. 159]. 
W Europie, w tym w Polsce, na akademicką przedsiębiorczość patrzy się szerzej, 
podkreślając znaczenie m.in.: (1) otwartości środowiska akademickiego (w tym stu-
dentów, doktorantów, kadry akademickiej) na przedsiębiorczość, także w obszarze 
samego procesu kształcenia; (2) możliwości komercjalizacji powstających na uczelni 
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wyników badań naukowych i innowacji; (3) zakładania przedsiębiorstw przez pra-
cowników uczelni, studentów czy doktorantów na terenie uczelni lub w jej bliskim 
sąsiedztwie; (4) traktowania uczelni lub instytutu badawczego jako swoistego przed-
siębiorstwa poddanego rygorom rynkowym oraz odpowiednio w związku z tym 
zorganizowanego i zarządzanego [Matusiak, Zasiadły 2005, ss. 147–148]. Wynika to 
także z pewnego zapóźnienia europejskiego szkolnictwa wyższego w tym właśnie 
zakresie, związanego również z oporem samego środowiska akademickiego.

Przywołany wyżej opór może jednak wynikać z systemowych prób zdefiniowania 
tego, co dla szkół wyższych ma być najlepsze. Odbiera to uniwersytetom rolę twór-
czego kreatora, zmuszając je, by dostosowywały się do z góry określonych standar-
dów doskonałości. Ciekawe spostrzeżenie w tym kontekście czyni B. Readings, który 
pisze o wszechobecnym dążeniu czy nawet nacisku na doskonałość [Readings 1996, 
s. 21]. Użycie określenia „nacisk” nie jest przypadkowe. „Dążenie” sugerowałoby, że to 
uniwersytet od wewnątrz koncentruje się na dążeniu do doskonałości; nacisk z kolei 
sugeruje pewne odgórne działania. O ile w tym pierwszym przypadku sposób rozu-
mienia doskonałości wynika często z głębokiej refleksji nad misją uniwersytetu i jego 
relacjami z otoczeniem, o tyle w drugim (nacisk) sprawa sprowadza się do poszuki-
wania uniwersalnych miar, standardów, które umożliwiają porównywanie ze sobą 
poszczególnych ośrodków akademickich. Można by to uznać za wartościową inicja-
tywę, prowadzącą do zwiększenia konkurencyjności, a przez to dążenie do przywo-
łanej powyżej doskonałości. Rodzi się jednak pytanie, czy nie dzieje się to kosztem 
standaryzacji relacji, które w rezultacie stają się coraz mniej ludzkie, a w większym 
stopniu oparte na technicznych wzorcach doskonałości. Nie próbując rozstrzygać, co 
jest lepsze, warto zwrócić uwagę na te właśnie konsekwencje. Przedsiębiorczości nie 
da się zadekretować, a jedynie można stworzyć warunki sprzyjające jej rozwojowi.

Warto także podkreślić, że nie jest możliwe sprowadzenie roli uniwersytetu tylko 
do kształcenia na potrzeby rynku pracy. Owszem, kształcenie to jest istotną częścią 
misji uniwersytetu, rozumianej jako udział w rozwoju społecznym i cywilizacyjnym 
państwa i społeczeństwa, ale jej ograniczenie w ten sposób szybko doprowadziłoby 
do zubożenia wartości samego uniwersytetu. Wartości rozumianej nie jako coś dla 
samego uniwersytetu, ale wartości jako tego, co dzięki udziałowi uniwersytetu może 
urzeczywistnić się dla szeroko rozumianego otoczenia społecznego, kulturowego, 
gospodarczego. I przede wszystkim należy podkreślić, że nie chodzi tylko o tu i teraz, 
ale o zmiany w długiej perspektywie. W świecie, w którym oczekujemy wszystkie-
go natychmiast, coraz mniej jest instytucji, które stoją na straży wartości długofa-
lowych, które są i będą kontynuowane także dla następnych pokoleń. Jak słusznie 
pisze P. Sztompka, „zmienność oznacza też (częściową) kontynuację, trwanie, cią-
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głość ram, w których dokonują się zmiany. Zachowanie tożsamości społeczeństwa, 
w którym toczy się życie społeczne (tak jak zachowanie integralności żyjącego or-
ganizmu), wymaga ciągłości pewnych jego wymiarów, aspektów. Tak więc każde 
empirycznie uchwytne zjawisko społeczne, każdy fakt socjologiczny, jest z koniecz-
ności nierozdzielnym stopem ciągłości historycznej i bezustannej zmienności, trwa 
i zmienia się równocześnie” [Sztompka 2002, s. 530]. Nie wykluczając zatem nadania 
uniwersytetowi nowych, bardziej innowacyjnych zdolności, należy troszczyć się o to, 
co powinno pozostać niezmienne, co powinno trwać. A co więcej, zagłębiając się 
w myśl Sztompki, należy zauważyć, że nie jest możliwe rozwijanie tej przedsiębior-
czej i innowacyjnej strony uniwersytetu bez wykorzystania właśnie tego, co trwałe, 
tej ciągłości ram, w których dokonują się zmiany.

Podsumowanie

Współcześnie obserwujemy rosnącą presję ze strony różnorodnych interesariuszy na 
szkoły wyższe, m.in. na: innowacyjność, zacieśnienie relacji z gospodarką, poszukiwa-
nie nowych sposobów zwiększania dochodów, komercjalizację wyników badań na-
ukowych, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej czy większą zatrudnialność absolwen-
tów. W kontekście podjętej w artykule problematyki jednym z kluczowych wyzwań 
stojących przed uczelniami jest zbudowanie takich modeli kształcenia doktorantów, 
które potrafiłyby twórczo wykorzystać ich potencjał, tworząc wartość współdzielo-
ną przez samych doktorantów, uniwersytety oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, 
w którym w przyszłości będą poszukiwać oni zatrudnienia. Te wątki pojawiają się tak-
że w polityce Unii Europejskiej, która w strategii lizbońskiej, a później w innych doku-
mentach programowych zwraca uwagę na problem szerszego włączania doktorów 
nauk w procesy sektora gospodarczego. Z kolei fragmentaryczny ogląd sytuacji w Ma-
łopolsce – na podstawie wybranych wyników badań – pozwala postawić i częściowo 
uzasadnić tezę o niskiej innowacyjności polskiej (a na pewno małopolskiej) gospodar-
ki, która zgłasza śladowe zapotrzebowanie na kreatywnych, otwartych na innowacje 
i twórczych pracowników. To w połączeniu z prawdopodobnie niską świadomością 
użyteczności kompetencji doktorów nauk sprawia, że ci ostatni mają problem ze zna-
lezieniem pracy, w której mogliby swoje kompetencje wykorzystywać i dalej rozwijać.

Tymczasem doktoranci, a następnie doktorzy nauk jako siła witalna współcze-
snego uniwersytetu mogą nie tylko aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu 
swoich kompetencji i możliwości zawodowych, ale także w przekształcaniu zasta-
nych struktur uniwersytetu w takie, które będą bardziej sprzyjały postulowanej ze-
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wsząd innowacyjności uniwersytetu i gospodarki. Zgodnie z zasadą dualności czy 
dwoistości każdej rzeczywistości społecznej, a więc i uniwersytetu, aktorzy (w tym 
doktoranci) mają zdolność zmiany struktur, w których funkcjonują. Ta zmiana nie zaj-
dzie samoistnie, szczególnie, że uwarunkowania strukturalne nie są tak naprawdę 
zewnętrzne wobec podmiotów uniwersytetu, lecz wewnętrzne – jako część ich mą-
drości, a więc nawyków, przyzwyczajeń, sposobów rozumienia otaczającego świata. 
Zatem to doktoranci, którzy w porównaniu z wieloletnimi pracownikami naukowy-
mi nie nasiąknęli jeszcze wystarczająco tradycyjnymi strukturami, mają największą 
zdolność podjęcia inicjatywy odnowy uniwersytetu. 

Doktoranci, funkcjonujący często pomiędzy uniwersytetem a jego otoczeniem, 
zanurzeni jednocześnie w dwóch rzeczywistościach, mają największą zdolność do 
konfrontowania tradycyjnych uniwersyteckich wartości, struktur i przekonań z tymi, 
które dziś kształtują przestrzeń społeczno-gospodarczą. Trzeba im to tylko umoż-
liwić, stworzyć warunki i zachęcić do angażowania się w zewnętrzny świat gospo-
darki, organizacji publicznych i pozarządowych czy obywatelskich inicjatyw. Dzięki 
temu w przyszłości będą potrafili lepiej odnaleźć się w tej rzeczywistości, a sieci re-
lacji, które zbudują, umożliwią sprawne funkcjonowanie w tym świecie, nie tylko im, 
ale także uniwersytetom. Przy właściwym zorganizowaniu i zarządzaniu uniwersy-
tetem, w powiązaniu z właściwym kształceniem, doktoranci mają szansę stać się nie 
tylko wartościowymi uczestnikami życia społeczno-gospodarczego – znajdując pra-
cę, w której będą mogli wykorzystać swoje kompetencje – ale także zaczątkiem no-
wego DNA uniwersytetu. Jednakże nie na drodze rewolucji, zaprzeczenia tradycjom 
uniwersyteckim, lecz dzięki twórczej przemianie odtwarzającej istniejące wartości 
i struktury wciąż na nowo, zapewniając jednoczesną ciągłość i zmianę dokonującą 
się w uniwersytecie, tak aby lepiej potrafił nie tyle podążać za zmianami społecz-
nymi, ile być ich znaczącym współtwórcą. A to nie dzieje się przecież na abstrak-
cyjnym poziomie całego uniwersytetu, ale poprzez codzienne działania i zaanga-
żowanie pojedynczych ludzi, w tym doktorantów; ale doktorantów zakorzenionych 
w uniwersytecie, co zapewnia tę historyczną ciągłość ram, w których dokonują się 
potrzebne dla uniwersytetu zmiany.

Uniwersytety „myśląc o sobie” jako o uczestniku i podmiocie procesów innowa-
cyjnych, skupiają się na patentach, komercjalizacji, lepszym rozpoznawaniu potrzeb 
rynku pracy i bardziej adekwatnym przygotowaniu studentów do pełnienia ról za-
wodowych. Jednak w odniesieniu do kształcenia doktorantów, którzy są jednym 
z kluczowych czynników konstytuujących środowisko innowacyjne w najlepiej roz-
winiętych gospodarkach świata, przyjęto zasadę dążenia do formowania doskona-
łości naukowej w tradycyjnym, akademickim rozumieniu. Tym samym uniwersytety 
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nie wykorzystują szansy na budowanie trwałych relacji z otoczeniem – skupionych 
wokół procesów innowacyjnych, szans na rzeczywiste oddziaływanie na te proce-
sy innowacyjne, które w zdecydowanym stopniu dzieją się poza uczelniami. Wsku-
tek tego uczelnie stały się niewidoczne dla rynku albo postrzegane stereotypowo, 
a doktoranci swoją przyszłość wiążą tylko z tradycyjną pracą akademicką.
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