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Abstract: Conferences, seminars, festivals, projects and a number of other initiatives, 

events and ideas realized and involving together staff, students, teams and organiza-

tions within and outside university are typical for vibrant university. The revival of the 

university environment around common issues, goals and projects is the opportunity 

for communities and innovation development. Theoretically, the university has been 

included in the framework of interactive experience environment, which is a set of 

structural properties understood as fixed patterns of social practices through which its 

participants take part in the value cocreation. The interactive and relational character 

of the university is at this particularly emphasized. These features, more than the mate-

rial factors, shape the course and continuity of social practices.We seek to answer the 

question of how to create the space, the environment, the ecosystem of the university – 

particularly in the intangible, interactive, relational dimension – so that it was the lively 

and vibrant university, supportive for communities capable of innovation.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych założeń nowej koncepcji uniwersyte-
tu wibrującego jako nieustannie odtwarzanego środowiska doświadczeń, angażują-
cego, wspierającego i motywującego wszystkich uczestników uniwersytetu (tj. wła-
dze, pracowników, studentów, doktorantów, ale także podmioty otoczenia uczelni) 
do podejmowania twórczych i przedsiębiorczych inicjatyw. 

Chcemy zaznaczyć, iż aby w pełni przedstawić poruszaną tu problematykę, nale-
żałoby się odwołać nie tylko do literatury związanej z zarządzaniem uczelniami oraz 
szeroko rozumianej teorii nauk społecznych, ale także do gospodarki i marketingu 
doświadczeń. Koncepcje te pozwalają lepiej zrozumieć czwarte stadium rozwoju go-
spodarczego, a mianowicie gospodarkę, której podstawą są już nie produkty i usłu-
gi, ale ważne dla ludzi doświadczenia [Pine, Gilmore 1999]. Ta perspektywa otwiera 
przestrzeń dla bardziej humanistycznie nasyconych badań i analiz. 

W związku z powyższym, z pełną świadomością ograniczamy zakres artykułu do 
przedstawionych poniżej zagadnień, które traktujemy jako przyczynek do dalszych 
badań i poszukiwań. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy i przedstawia wyniki 
wstępnych badań konceptualno-teoretycznych. Przyjmując metodę dedukcji jako 
podstawę analizy, na podstawie przesłanek, których dostarcza literatura przedmio-
tu (szczególnie z zakresu przedsiębiorczości akademickiej oraz kierunków rozwoju 
współczesnego uniwersytetu, w tym uniwersytetu przedsiębiorczego) oraz teoria 
stawania się, pozwalająca zrozumieć społeczne mechanizmy funkcjonowania orga-
nizacji, formułujemy wstępne założenia koncepcji wibrującego uniwersytetu.

W kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego

Uniwersytet powstał, a następnie był rozwijany w oparciu o średniowieczną i oświe-
ceniową tradycję, w ramach której zdefiniowano dla niego dwa podstawowe cele, 
które wiążą się z kształceniem i badaniami naukowymi. Taki model uniwersytetu tra-
dycyjnego oparty jest na sztywnych rozwiązaniach strukturalnych wydziałowo-insty-
tutowych. Podejmowane działania oparte są niemal wyłącznie o fundusze publiczne 
i prowadzą do tworzenia wiedzy, która nie jest aplikacyjna i trudno przekładalna na 
praktykę, a niemałym problemem jest transfer wiedzy do otoczenia, zwłaszcza tego 
przemysłowego [Wissema 2005, ss. 21–33]. Uniwersytet tak opisany, który nie sta-
nowi swoistego centrum innowacji i przełomowych rozwiązań dla społeczeństwa, 
odchodzi w zapomnienie. Rozwijające się społeczeństwo informacyjne, zmiany 
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technologiczne i kształtujące się gospodarki oparte na wiedzy coraz intensywniej 
stymulują zmianę w obszarze uniwersytetu, w kierunku tworzenia i rozwijania no-
wych modeli funkcjonowania, które poradzą sobie z nowymi wyzwaniami społecz-
no-gospodarczymi. Zmieniający się świat, zdominowany przez nowe technologie 
oparte na komputerach i Internecie, w którym rozwija się społeczeństwo informa-
cyjne, procesy globalizacyjne intensyfikujące konkurencję czy coraz swobodniejszy 
przepływ ludzi, pieniędzy i kapitału materialnego oraz niematerialnego, stawia przed 
uniwersytetem wyzwanie budowania mechanizmów stymulowania procesów po-
wstawania wiedzy i jej komercjalizacji, zarówno pod kątem wykorzystania istnieją-
cych rozwiązań, jak i stymulowania kierunków jej tworzenia, tak by była użyteczna 
dla rozwiązywania aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Kluczowe pro-
blemy wiążą się z rolą uniwersytetu, jako katalizatora innowacyjności społeczeństwa 
i współpracy na linii uniwersytet – biznes.

J. G. Wissema [2005, ss. 21–39] wskazuje na trzy etapy rozwoju uniwersytetu, pi-
sząc o trzech ich generacjach: pierwszej – uniwersytecie średniowiecznym, drugiej 
– uniwersytecie humboldtowskim i wreszcie tej, która aktualnie się staje – uniwersy-
tecie trzeciej generacji. W ocenie Wissemy ciągle znajdujemy się w fazie przejściowej 
pomiędzy drugą a trzecią generacją i dlatego powinniśmy raczej mówić o procesie 
stawania się nowej formuły funkcjonowania uniwersytetu. W kontekście przedmiotu 
opracowania, nas będzie szczególnie interesować trzecia generacja uniwersytetu, 
w której to lokuje się właśnie uniwersytet przedsiębiorczy czy też wibrujący. Klę-
ska modelu drugiej generacji, jak pisze Wissema [2005, ss. 37–39] wiąże się głów-
nie z umasowieniem kształcenia, biurokratyzacją wszystkich obszarów aktywności 
uniwersyteckiej czy wreszcie ingerencją państwa w jego działalność poprzez me-
chanizmy finasowania. Koniec lat 80. i 90. ubiegłego wieku to początek zmian, które 
generują nowe wyzwania i otwierają nowe możliwości mające przeprowadzić uni-
wersytet do nowej formuły funkcjonowania w modelu trzeciej generacji. W związku 
z tym Wissema wskazuje na trzy kluczowe tendencje w obszarze uniwersytetu [Wis-
sema 2005, ss. 37–39]. Pierwsza, w obszarze przejścia z drugiej do trzeciej generacji 
uniwersytetu, jest rewolucją technologiczną i wynikają z niej zmiany gospodarcze, 
wymagające zbliżenia się teorii do praktyki i budowania związków przemysłu z na-
uką, których kolebką są uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Doprowadziło to 
do ukierunkowania działalności uniwersyteckiej na zastosowania przemysłowe wie-
dzy naukowej i dostarczanie wartościowych pracowników dla tych rozwijających się 
gałęzi gospodarki. Drugi trend, o ogromnym wpływie na społeczeństwo, to globali-
zacja wraz z idącą za nią mobilnością, która prowadzi do umiędzynaradawiania dzia-
łalności i istotnego wzrostu konkurencji pomiędzy uniwersytetami w skali globalnej. 
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I wreszcie trzeci trend, który wiąże się z powrotem do współpracy przemysłowych 
organizacji badawczych z uniwersytetami, które odpowiadają za realizację badań 
podstawowych, z których przemysł czerpie korzyści. 

Powyższe procesy, którym towarzyszą paralelnie przełomowe zmiany polityczne 
i kulturalne, w sposób kluczowy wpłynęły na rozwój przedsiębiorczości we wszyst-
kich obszarach i wymiarach, w tym również w obszarze uniwersytetu.  W tym zna-
czeniu możemy mówić, że znamiona tego nowego modelu trzeciej generacji ma 
uniwersytet przedsiębiorczy, którego pojęcie zostało wprowadzone pod koniec 
ubiegłego wieku przez B. R. Clarka [1998]. Clark realizował badania nad zagadnienia-
mi strukturalnymi i efektywnościowymi w szkolnictwie wyższym i wskazywał, że do 
radzenia sobie z  aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stawiany jest współczesny 
świat akademicki, zdecydowanie lepiej przygotowane są uczelnie przedsiębiorcze, 
mające elastyczne struktury organizacyjne, posiadające relatywnie niewielki staż 
funkcjonowania w systemie edukacji, często powstające i lokowane w małych mia-
stach. Przewag tych jednostek upatrywać można w ich zdolności do reagowania na 
napływające z otoczenia sygnały związane z potrzebami podmiotów w otoczeniu, 
zarówno działających w sektorze biznesowym, jak również w obszarze publicznym. 
W organizacjach tych nie są tworzone hierarchiczne, usztywnione struktury organi-
zacyjne, ale uelastycznia się strukturę poprzez tworzenie zespołów roboczych do 
realizacji konkretnych zadań, zarówno w odniesieniu do edukacji, działań na rzecz 
otoczenia, jak również w obszarze badań naukowych. Przedsiębiorczy uniwersytet 
jest bardzo silnie związany z otoczeniem, w którym rozpoznaje swoje szanse i na 
rzecz którego zamienia je w oferowane produkty i usługi: edukacyjne, badawcze, 
doradcze, czy wdrożeniowe. K. Leja wskazuje na uniwersytet przedsiębiorczy, jako 
podmiot charakteryzujący się następującymi cechami [Leja 2006, ss. 13–14]:

 · wzmocnione centrum sterujące, w związku z koniecznością samodzielnego po-
szukiwania okazji do zmian i zmiany podejścia na bardziej menedżerskie,
 · rozwój segmentów peryferyjnych służący intensyfikacji transferu wiedzy i rozwi-

janiu kontaktów z biznesem,
 · dywersyfikacja źródeł finasowania, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania fundu-

szy pozabudżetowych – poszukiwanie środków na badania i rozwój na zewnątrz, 
a nie tylko z budżetu czy czesnego,
 · stymulowanie centrum akademickiego poprzez zmiany strukturalne, konieczne 

do przełamania stereotypów myślenia o nauce w kategoriach dyscyplin i tradycyj-
nych jednostek organizacyjnych uczelni,
 · zintegrowana kultura przedsiębiorcza –powinna być rozwijana kultura or-

ganizacyjna jak w firmach, co będzie sprzyjać podejmowaniu wyzwań zwią-



133

Społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu

zanych ze zmianami w otoczeniu i przedsiębraniu spraw w swoje ręce na 
wszystkich poziomach organizacyjnych.

Przedsiębiorczy uniwersytet charakteryzuje się przede wszystkim otwarciem 
się na otoczenie i jego potrzeby, bardziej elastycznym reagowaniem na zachodzą-
ce zmiany, przejściem do roli aktywnego kreatora rzeczywistości z roli pasywnego 
„biorcy” funduszy budżetowych i stymulatora rozwoju dla społeczeństwa i gospo-
darki. To ostatnie wymaga szczególnie przedsiębiorczej kultury, która stymulować 
będzie do działania nie tylko studentów, ale związanych z uniwersytetem interesa-
riuszy, co pozwoli na tworzenie specyficznego ekosystemu, stymulującego i rozwija-
jącego materialne i niematerialne aktywa.

W obszarze uniwersytetu przedsiębiorczego, kluczowe jest tworzenie wibru-
jącego środowiska doświadczeń, czyli takiego, które jest aktywne, witalne i nasta-
wione na ciągłe działanie i zmianę. Pojęcie to nawiązuje do bardziej rozwinięte-
go już pojęcia wibrującego miasta (vibrant city), które E. Slack, L. S. Bourne i M. 
Gertler [2003, ss. 4–9, 37] definiują  jako system instytucji, struktur zarządzania 
i społeczeństwa obywatelskiego, który wspiera witalność gospodarczą, spójność 
społeczną i stabilność społeczności miejskich w gospodarce wiedzy, a szczegól-
nie w sferze generowania, przyciągania i utrzymywania talentów służących roz-
wojowi tych społeczności. Wibrowanie, czy to miasta, czy to uniwersytetu, czy 
jakiejkolwiek społeczności, skutkuje wzrostem jej kreatywności, która jest efek-
tem tegoż właśnie wibrowania, zagęszczenia idei, interakcji, zasobów, adekwat-
nych schematów myślowych czy dostępnych przestrzeni.

Uniwersytet wibrujący to środowiska, w ramach którego tworzone będą moż-
liwości działań innowacyjnych. Taki wibrujący uniwersytet to miejsce w znacze-
niu instytucjonalnym, ale również fizycznym, w którym, na wzór centrów rozwoju 
przedsiębiorczości, dochodzić będzie do nagromadzenia, swoistego zagęszczenia 
działań i interakcji, okazji do konfrontowania pomysłów, służących inicjowaniu róż-
norodnych projektów i inicjatyw. W tej strukturze interakcji stymulowanych przez 
wibrujący uniwersytet propagowane i aplikowane są takie modele myślowe, które 
pozwalają właśnie w przedsiębiorczym procesie dostrzec okazje, zamienić je w in-
nowacje, by wreszcie zamienić je w poprawę funkcjonowania społeczeństwa. Jak 
zostało wcześniej wspomniane, mówimy o wibrującym uniwersytecie nie tylko w ka-
tegoriach rynku idei, ale również w znaczeniu fizycznym, jako realnej przestrzeni 
interakcji, z dostępem do zasobów, swoistej infrastruktury innowacyjnej. Nie tylko 
w postaci specjalistycznej aparatury badawczej, ale również przestrzeni spotkań, do-
stępu do pomieszczeń, tablic, sprzętu, dzięki którym mogą powstawać wartościowe 
idee, transformowane następnie w wydarzenia, projekty.
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Przywołane pojęcie wibrującego uniwersytetu jest tutaj swoistą metaforą my-
ślenia o tym, jak w ramach uniwersytetu powinny być tworzone i wspierane procesy 
przedsiębiorcze, stymulujące aktywność, kreatywność, innowacyjność w jego ra-
mach organizacyjnych i na styku z otoczeniem. Metafora ta to nie konkretny model, 
ale schemat interpretacyjny, który dopiero otwiera możliwości jej wypełnienia przez 
konkretne modele.

Stawanie się (społeczeństwa) jako nowy schemat 
interpretacyjny uniwersytetu

Próbując poznać mechanizmy kierujące rozwojem uniwersytetu i możliwości jego 
przekształcenia w uniwersytet przedsiębiorczy, określiliśmy użyteczną dla tego za-
miaru podstawę teoretyczną. Przyjmując, że uniwersytet jest swego rodzaju inte-
rakcyjnym środowiskiem doświadczeń, które nieustannie się zmienia, ale według 
pewnych immanentnych wzorów przy zachowaniu wysokiego stopnia autonomii, 
skierowaliśmy się w stronę teorii stawania się (społeczeństwa). Powyższa konstatacja 
wymaga dwóch doprecyzowujących uwag. Pierwsza dotyczy powiązania wibrujące-
go uniwersytetu jako pewnego rodzaju metafory z bardziej konkretnym pojęciem 
interakcyjnego środowiska doświadczeń [szerzej: Baran 2013, ss. 138–44]. Pozwala 
to zdefiniować wibrowanie uniwersytetu w kategoriach wyjątkowych doświadczeń, 
które uniwersytet jest w stanie stworzyć i pobudzić w ten sposób akademicką przed-
siębiorczość. Co więcej jednak, otwiera to możliwości dalszej operacjonalizacji tej 
koncepcji, pozwalając zinterpretować procesy zachodzące w uniwersytecie w kon-
tekście konkretnych uwarunkowań strukturalnych, odtwarzanych poprzez podejmo-
wane przez aktorów działania (co zostanie w dalszej części szczegółowo przedsta-
wione właśnie w postaci teorii stawania się). Przyjmujemy bowiem, że środowisko 
doświadczeń nie jest dla aktorów jakąś zewnętrzną rzeczywistością, lecz częścią 
ich mądrości, którą wykorzystują w codziennych działaniach, które jednocześnie 
rekursywnie kształtują to środowisko [Baran 2013, s. 139]. Druga uwaga związana 
jest z wzięciem w nawias społeczeństwa w przypadku teorii stawania się (społeczeń-
stwa). Teoria ta została pierwotnie zbudowana w odniesieniu właśnie do społe-
czeństwa, ale pozostaje prawdziwa na gruncie wszelkich działań zorganizowanych; 
stąd społeczeństwo zostało wzięte w nawias.

Wszystko to doprowadziło do próby osadzenia uniwersytetu w szerszym kon-
tekście społecznym, a na poziomie epistemologicznym (i częściowo ontologicznym) 
odwołanie się do grupy wpływowych teorii społecznych, które P. Sztompka łączy 
w dwa zbliżone do siebie nurty teoretyczne: socjologię historyczną oraz teorię pod-
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miotowości; sam proponując ich pewnego rodzaju syntezę w postaci teorii stawania 
się społeczeństwa [Sztompka 1991]. Zdaniem A. Kołodziej-Durnaś, „Sztompka (…) 
podąża tropem przezwyciężenia ograniczeń poprzednich paradygmatów w naukach 
społecznych. Wychodząc od konstatacji nadmiernego determinizmu strukturalnego 
bądź jednostkowego, konstruuje wizję stawania się w wielu elementach podobną 
do teorii strukturacji” [Kołodziej-Durnaś 2007, s. 33]. Ta ostatnia, przez Sztompkę za-
liczana do teorii podmiotowości, jest jedną z najbardziej uznanych koncepcji funk-
cjonowania świata społecznego końca XX i początków XXI wieku [Baran 2013, s. 11].

Do wyżej zakreślonego nurtu teoretycznego, obok wspomnianych teorii sta-
wania się społeczeństwa i teorii strukturacji, Sztompka zalicza koncepcje rozwija-
ne przez takich badaczy i myślicieli jak: Norbert Elias, Philip Abrams, Charles Tilly, 
Christopher Lloyd, Theda Skockpol, Michael Mann (reprezentujących socjologię hi-
storyczną) oraz Walter Buckley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Michel Crozier, Tom 
Burns, Margaret Archer (reprezentujących teorię podmiotowości) [Sztompka 2002, 
ss. 526–537]. Mimo dzielących je różnic, łączy je pewien zestaw wspólnych założeń 
ontologicznych i epistemologicznych, które oddzielają ich wizję świata społecznego 
od dominujących obecnie w naukach społecznie paradygmatów.

Dla problematyki niniejszego artykułu za kluczową uznajemy zapropono-
waną przez Sztompkę teorię stawania się społeczeństwa. Po pierwsze, w dużym 
stopniu stanowi ona syntezę wcześniejszych wyników badań. Po drugie, war-
tym docenienia jest sposób jej sformułowania, a konkretnie wysoka wewnętrz-
na spójność i uporządkowanie, a także uwolnienie od żargonu typowego dla 
wielu koncepcji życia społecznego, a czasem trudno zrozumiałego na gruncie 
nauk o zarządzaniu. Ważne uzupełnienie oraz poszerzenie pola refleksji stanowi 
natomiast teoria strukturacji A. Giddensa [2003].

P. Sztompka pisze o trzecim, niedostrzeganym wcześniej, poziomie rzeczywi-
stości społecznej, którego te teorie dotyczą [Sztompka 2002, ss. 530–532]. Twierdzi 
mianowicie, że tym, co naprawdę istnieje, nie są ani jednostki, ani ponadjednost-
kowe systemy czy struktury, lecz coś, co nazywa polem społecznym lub polem 
jednostkowo-strukturalnym [Sztompka 2002, s. 530]. Społeczeństwo, choć jest 
bytem ponadjednostkowym, jednocześnie nie może być utożsamiane jedynie ze 
strukturą pozbawioną jednostek. Jest tym, co tworzy się pomiędzy jednostkami, 
lecz tylko dzięki tym działającym jednostkom. Bez nich nie ma społeczeństwa i nie 
ma odwzorowującej je struktury, choć jednocześnie warunkuje ona podejmowane 
przez jednostki działania. To dzięki działaniom jednostek staje się społeczeństwo. 
Potwierdzenie takiego sposobu myślenia odnajdziemy także u A. Giddensa, który 
twierdzi: „struktura jako powtarzalnie zorganizowany zbiór reguł i zasobów jest 
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czymś ponadczasowym i nieprzestrzennym; jest trwała w swych przejawach i ko-
ordynacjach jako ślady pamięci; odznacza się nieobecnością podmiotu. W przeci-
wieństwie do tego, systemy społeczne, w które struktura jest uwikłana, obejmują, 
reprodukowane w czasie i przestrzeni, usytuowane czynności podmiotu” [Giddens 
2003, s. 64)] 

Odnosząc te ustalenia do wibrującego uniwersytetu, jasne staje się, że to jego 
uczestnicy poprzez swoje działania sami wytwarzają warunki, w których funkcjonu-
ją i które zwrotnie warunkują te działania. Jak słusznie zauważa bowiem Sztompka, 
jednostka istniejąca poza kontekstem społecznym jest nie do pomyślenia, podobnie 
jak struktury istniejące bez aktywnie działających jednostek. Trudno mu odmówić 
racji, gdy pisze: „W rzeczywistości całe nasze człowieczeństwo jest nierozerwal-
nie – genetycznie i aktualnie – splecione z otaczającymi strukturami społecznymi: 
systemami normatywnymi, ideologicznymi, kanałami interakcji i hierarchiami nie-
równych szans życiowych. (…) To złudzenie, że społeczeństwo (państwo, prawo, 
moralność, ekonomika itp.) istnieje gdzieś osobno od jednostek. W rzeczywisto-
ści społeczeństwo to właśnie owe jednostki w ich wzajemnych powiązaniach. Tak 
więc każde empirycznie uchwytne zjawisko społeczne, każdy fakt socjologiczny, 
jest z konieczności nierozdzielnym stopem czynnika jednostkowego i czynnika 
strukturalnego, wycinkiem pola jednostkowo-strukturalnego” [Sztompka 2002, s. 
530]. To owemu polu społecznemu Sztompka przypisuje siłę sprawczą, a nie struk-
turom bądź jednostkom, jak ma to miejsce w dominujących obecnie w naukach 
o zarządzaniu paradygmatach: funkcjonalistyczno-systemowym oraz interpretatyw-
no-symbolicznym [Sułkowski 2012, ss. 112–117].

Schemat interpretacyjny, który próbujemy przywrócić zarządzaniu, narodził się 
na gruncie socjologii, lecz zdaje się przezwyciężać ograniczenia wynikające z rozwar-
stwienia zarządzania na skrajne podejścia reprezentowane przez przywołane wyżej 
paradygmaty. Aplikując bowiem wcześniejsze rozważania na temat stawania się 
społeczeństwa do nauk o zarządzaniu, wyraźnie niemożliwe jest rozdzielenie aspek-
tów obiektywnych i subiektywnych czy strukturalnych i jednostkowych w podejściu 
do świata organizacji i zarządzania. Z jednej strony przyjmujemy, że nie ma żadnych 
obiektywnych praw, z drugiej strony działający aktorzy dopóki działają w określony 
sposób, podtrzymują i odtwarzają określone uwarunkowania strukturalne – wytwa-
rzają społeczeństwo. Stąd mowa o stawaniu się społeczeństwa, a nie o jego trwaniu 
w niezmienionej postaci. Jak pisze Sztompka, „dwoistość struktur wyraża się w tym, 
że są zarazem determinujące i determinowane; dwoistość podmiotów w tym, że za-
razem kształtują i są kształtowane” [Sztompka 2002, s. 528]. Każda organizacja za-
tem, a więc i uniwersytet pozostaje w nieustannym ruchu, fluktuacji, jak określa to 
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Sztompka, i w związku z tym nie sposób ich uchwycić w postaci statycznej, a tylko 
w procesie stawania się [por. Sztompka 2002, s. 530].

Na podstawowym poziomie analizy procesów zachodzących w uniwersytecie 
jest to także pytanie o podmiotowość (ang. agency), a więc o to, kto ma zdolność 
zmiany rzeczywistości. W zarządzaniu zawsze przypisywaliśmy taką moc ludzkim 
działaniom; przyjmując jednocześnie istnienie jakiś abstrakcyjnych praw rządzą-
cych tymi działaniami. Odnosząc to do obdarzonego wysokim poziomem auto-
nomii uniwersytetu, stajemy się bezradni wobec wielu problemów. Tylko bowiem 
stworzenie wibrującego środowiska doświadczeń, angażującego i pobudzającego 
do twórczych i przedsiębiorczych działań wszystkie uniwersyteckie podmioty, po-
zwala na zbudowanie przedsiębiorczego uniwersytetu. Z drugiej jednak strony to 
wibrujące środowisko doświadczeń może powstać tylko w wyniku tych samych 
twórczych i przedsiębiorczych działań, będąc częścią opisywanej powyżej słowa-
mi Sztompki dwoistości struktur i podmiotów. Propozycja wibrującego uniwersy-
tetu jako procesu stawania się godzi i łączy ze sobą obie części wspólnej tak na-
prawdę rzeczywistości w koherentną całość.

Założenia koncepcji wibrującego uniwersytetu

Tytułowe społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu należy rozumieć jako 
zależność dwukierunkową. Z jednej strony mamy społeczności akademickie, po-
dejmujące innowacyjne inicjatywy i działania, które kształtują wibrujący uniwersy-
tet. Z drugiej strony ten wibrujący uniwersytet jest niezbędną pożywką dla coraz to 
nowych działań podejmowanych na uniwersytecie. Przedsiębiorczość akademicka, 
o której była mowa na początku, jest rezultatem wdrożenia tego typu mechani-
zmów. Nie chodzi jednak tylko o ten końcowy rezultat, ale także o sam proces, który 
ma być wartościowy i motywujący do działania z punktu widzenia wszystkich bio-
rących w nim udział aktorów. W związku z tym odwołanie do teorii stawania się to 
podstawa teoretyczna dla podjętych w tym opracowaniu rozważań.

Wibrujące miasta, jako inspiracja dla koncepcji wibrującego uniwersytetu, z której 
skorzystaliśmy, są w dużym stopniu łączone z innowacjami, w tym istotnymi zmiana-
mi społeczno-kulturowymi. Właśnie w ten sposób ujmują je E. Black, L. S. Bourne i M. 
Gertler, którzy w odniesieniu do wibrujących miast piszą o konieczności rozwijania 
odpowiednich struktur zarządczych, polityk publicznych i systemów podatkowych, 
które zachęcają do innowacji. Rozwój innowacyjnej gospodarki wydaje się leżeć 
w centrum ich zainteresowania, jednakże zwracają oni uwagę także na konieczność 
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odpowiadania poprzez te właśnie innowacje na doniosłe zmiany społeczne i kulturo-
we oraz konieczność zapewnienia sprawiedliwości społecznej oraz wysokiej jakości 
życia [Slack, Bourne, Gertler 2003, s. 40].

Wyraźnie widoczny jest tu proces stawania się, używając określenia P. Sztompki 
czy strukturacji, jakby określił to A. Giddens. Te wibrujące przestrzenie (czy to w per-
spektywie miasta, czy uniwersytetu) nie rodzą się w społecznej i kulturowej próżni, 
a przeciwnie, są możliwe tylko dzięki temu, że aktorzy społeczni używają struktur, 
które ułatwiają i zachęcają do ich powstawania. Podejmowane przez nich działania 
jednocześnie wzmacniają i odtwarzają te struktury.

W tym miejscu warto przywołać to, w jaki sposób rozumiana jest struktura w od-
niesieniu do tychże teorii. Sztompka pisze następująco: „W pojęciu struktury spo-
łecznej znikają jednostki, pozycje społeczne czy role, a pozostaje jedynie czysta sieć 
relacji pomiędzy nimi, sam kształt czy forma organizacji, a nie organizacja w jej pełnej 
treści” [Sztompka 2002, s. 135]. Takie ujęcie ma wiele wspólnego z pojęciem modelu 
biznesu [Johnson 2010; Zott, Amit, Masa 2010, Osterwalder, Pigneur 2012], intensyw-
nie rozwijanym od jakiegoś czasu na gruncie zarządzania, szczególnie zarządzania 
strategicznego. W związku z tym chodzi właśnie o tę pożądaną formę uniwersytetu, 
która jest zdolna z jednej strony zapewnić aktorom odpowiednie zachęty do innowa-
cyjności, kreatywności, spontaniczności, zaangażowania, a z drugiej strony warunki 
ułatwiające przekształcanie tych innowacji w konkretne inicjatywy przedsiębiorcze.

Pomocna w dyskusji o takim uniwersytecie wydaje się propozycja czterech wy-
miarów struktury społecznej wysunięta przez P. Sztompkę, w której odnajdziemy 
[Sztompka 2002, ss. 143–144]: strukturę normatywną, strukturę interakcyjną, struk-
turę idealną i strukturę interesów.

Związane z tym podziałem syntetyczne porównanie uniwersytetu tradycyjne-
go i wibrującego zamieszczamy w Tabeli 1, gdzie mówimy bardziej o wymiarach 
podejmowanych na uniwersytecie działań niż o strukturze społecznej; kierując się 
zamiarem uczynienia tej socjologicznej koncepcji bardziej przyjazną w odbiorze na 
gruncie nauk o zarządzaniu.

Pierwsza wymiar – normatywny – w odniesieniu do uniwersytetu będzie doty-
czył oczekiwań społecznych wobec osób pełniących określone role na tymże uni-
wersytecie, a więc role pracowników, studentów, doktorantów itd. Jak określa to 
Sztompka, struktura normatywna jest siecią relacji pomiędzy występującymi w or-
ganizacji regułami działania osób, zajmujących różne pozycje [Sztompka 2002, s. 
143]. W tradycyjnym uniwersytecie role poszczególnych aktorów są bardzo ściśle 
określone i związane z zajmowaną pozycją. Każdy – pracownik naukowy, pracow-
nik administracyjny, student, doktorant – wie, co należy do jego obowiązków, a cze-
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go nie powinien nawet próbować, bo mogą go w związku z tym spotkać określone 
mniej lub bardziej formalne sankcje.

Tabela 1. Uniwersytet tradycyjny a uniwersytet wibrujący

uniwersytet tradycyjny uniwersytet wibrujący

wymiar nor-
matywny

role poszczególnych aktorów są ściśle zde-
finiowane przez pozycje w strukturze, które 
zajmują

istnieje duża swoboda w 
definiowaniu swojej roli i 
sposobu jej realizacji

wymiar in-
terakcyjny

formalne ścieżki i narzędzia komunikacji, 
hierarchiczna struktura komunikacyjna; 
struktura interakcji jest ustalona formalnie i 
źle są widziane wszelkie od niej odstępstwa

każdy z każdym może łatwo 
się komunikować, struktura 
interakcji jest nieustannie 
odtwarzana

wymiar 
dostępu do 
zasobów

zasoby są ściśle reglamentowane, wiadomo 
kto ma do czego dostęp, jest utrudniony 
dostęp do pewnych zasobów

dostęp do zasobów nie 
wynika z pozycji w struk-
turze uniwersytetu i zwią-
zanej z nią władzą, lecz jest 
nieustannie negocjowany z 
innymi uczestnikami i zwią-
zany bardziej z zaufaniem 
wynikającym z wcześniej-
szych doświadczeń

wymiar 
symbolicz-
ny

mamy do czynienia z symbolami uznawane 
za „święte”, dla uniwersytetu, określanymi 
przez aktorów stojących wyżej w hierarchii 
uniwersytetu, to oni są źródłem znaczeń

znaczenia są dynamicznie 
kształtowane w relacjach na 
potrzeby rozwiązania okre-
ślonego problemu, realizacji 
określonego projektu

Źródło: opracowanie własne.

Struktura interakcyjna jest zatem pewną siecią możliwości, ścieżek interakcyj-
nych, które sprawiają, że pewne interakcje są postrzegane jako możliwe, a inne nie. 
Np. w danej strukturze każdy student i pracownik może zadzwonić z pytaniem do 
dziekana, którego numer telefonu jest publicznie dostępny na stronie internetowej. 
W innej strukturze będzie to wymagać umówienia się na termin u sekretarki w ściśle 
określonych godzinach i w ściśle określonej sprawie. Co więcej, będzie to postrzega-
ne jako coś wyjątkowego, zaburzającego normalny tryb polegający na zwracaniu się 
do swojego bezpośredniego przełożonego. Dlaczego to istotne z punktu widzenia 
wibrującego uniwersytetu? Gdyż druga z opisanych sytuacji zdaje się reprezento-
wać dość skostniałą, tradycyjną, hierarchiczną strukturę, w której nie ma zbyt wiele 
miejsca na spontaniczne interakcje, swobodne dzielenie się pomysłami, organizo-
wanie wielu nieformalnych spotkań tylko po to, aby przedstawić swoje pomysły czy 
wysłuchać pomysłów innych itd. A to stanowi właśnie jeden z wyznaczników wi-
brującego uniwersytetu, w którym dzieje się wiele spontanicznych, nieformalnych, 
często nieplanowanych, wręcz partyzanckich działań.
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Niezmiernie ważnym wymiarem w myśleniu o wibrującym uniwersytecie jest 
dostęp do zasobów, przez nas powiązany ze strukturą interesów, którą P. Sztompka 
definiuje jako sieć szans dostępu do cenionych dóbr [Sztompka 2002, s. 143]. Jeżeli 
studenci, doktoranci, czy nawet grupa pracowników nie mają łatwości w dostępie do 
pewnych zasobów (np. miejsca, w którym mogą spontanicznie zorganizować spotka-
nie), to będzie to blokowało ich inicjatywy, i zniechęcało w przyszłości przed podejmo-
waniem kolejnych działań. Będzie to hamowało te pożądane wibracje uniwersytetu.

Struktura idealna – w naszym modelu określona jako wymiar symboliczny (tab. 
1) –dotyka, jak uważa Sztompka, „relacji pomiędzy występującymi w obrębie organi-
zacji przekonaniami i poglądami osób zajmujących różne pozycje” [Sztompka 2002, 
s. 143]. Dla pełniejszego zrozumienia przedstawianych tu zależności, warto w tym 
kontekście nawiązać także do poglądów A. Giddensa, który nadmienia o regułach 
interpretacyjnych. W teorii stawania się, zrekonstruowanej na potrzeby niniejszego 
opracowania, łączymy je ze znaczeniami przypisywanymi określonym decyzjom 
i działaniom. Każde działanie przebiega nie tylko w warstwie materialnej, ale także 
symbolicznej, stając się częścią komunikacji. Znaczenia są w tym wymiarze odtwa-
rzane przez komunikację, co znaczy, że z jednej strony warunkują dojście do porozu-
mienia i wspólne działania, a z drugiej strony są w tych procesach wytwarzane. Aby 
skutecznie się ze sobą komunikować, aktorzy społeczni muszą odwoływać się do 
wspólnych dla siebie znaczeń i wiedzy [Baran 2013, s. 135].

To te struktury tworzą ramy, w których przebiegają ludzkie działania [Sztompka 
2002, s. 145]. Jak próbowaliśmy jednak dowieść w poprzednim rozdziale, działania 
jednostek nie są przez te struktury w pełni zdeterminowane, a co najwyżej są one 
przez nie w mniejszym lub większym stopniu uwarunkowane. Co więcej, aktorzy 
społeczni mają zdolność do zmiany struktur poprzez swoje działania, gdyż struktu-
ry te nie istnieją inaczej niż w tychże działaniach; są podtrzymywane, odtwarzane 
i przekształcane poprzez codzienne działania aktorów społecznych. Jakikolwiek by 
zatem nie był model uniwersytetu, jest on podtrzymywany wyłącznie poprzez co-
dzienne działania studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych, wła-
dze uczelni, reprezentantów otoczenia itd. I nie kto inny, tylko właśnie te podmioty, 
poprzez swoje działania mają zdolność do jego zmiany.

W związku z powyższym tak ważne jest  nagromadzenie w danej przestrzeni wi-
brującego uniwersytetu różnorodnych działań, inicjatyw oraz sprzyjających im rela-
cji i innych możliwości, co widzimy na przykładzie przedsiębiorczych uniwersytetów. 
Nie jest to pojęcie jednoznacznie zdefiniowane. W USA przedsiębiorczość akademic-
ka jest utożsamiana przede wszystkim z bezpośrednim tworzeniem firm opartych na 
wiedzy [Matusiak, Matusiak 2007, s. 159]. W Europie ten proces tworzenia firm przez 



141

Społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu

pracowników naukowych jest także widoczny [Poznańska 2014, s. 167]. Sama przed-
siębiorczość akademicka jest znacznie szerzej ujmowana i obok zakładania firm 
przez pracowników uczelni, studentów i doktorantów uwzględnia także otwartość 
środowiska akademickiego na przedsiębiorczość w procesach kształcenia i badań, 
w tym gotowość do komercjalizacji powstających na uczelni wyników i innowacji. 
Nie bez znaczenia jest także sposób organizacji i zarządzania taką uczelnią, która 
jest traktowana jako swoiste przedsiębiorstwo [Matusiak, Zasiadły 2005, ss. 147–148].

K. Poznańska zwraca uwagę, iż wokół takich uczelni i instytutów tworzone są sieci 
małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach których podejmowane są różnorodne 
działania aktywizujące procesy przedsiębiorczości. Jest to widoczne z różną inten-
sywnością nie tylko w USA, ale także w Europie, gdzie w proces aktywizacji przed-
siębiorczości akademickiej włączyła się Komisja Wspólnot Europejskich, która pod-
kreśla znaczenie innowacyjności, wspierania mobilności pracowników i współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi. Dla przykładu, z Massachusets Institute of Technology 
(MIT) związanych jest ponad 25 tys. firm z całego świata, w tym takie jak HP, Intel, 
Gillette, czy McDonnell Douglas, utworzone przez pracowników bądź absolwentów 
tej uczelni [Poznańska 2014, s. 167].

Zakończenie

Przywołana idea wibrującego uniwersytetu to idea środowiska stymulującego, 
umożliwiającego i wspierającego interakcje pomiędzy jednostkami, dostarczającego 
zasobów do urzeczywistniania idei, wspierającego kreatywność i zorientowanego na 
pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej. Nie chodzi jednak tylko o ten końcowy 
rezultat w postaci innowacji. Ważny jest również sam proces, który ma być wartościo-
wy i motywujący do działania z punktu widzenia wszystkich biorących w nim udział 
aktorów. Ma on prowadzić do rozpoznania zmian zachodzących w otoczeniu, poprzez 
identyfikację słabych sygnałów, w wyniku zagęszczenia interakcji różnych środowisk: 
biznesu, nauki, studentów itd. [Gustaffson, Ahola 2015]. Zmiany te wskazują na po-
tencjalne szanse i mają umożliwić wspomniane działania przedsiębiorcze i innowacje. 

Uniwersytet wibrujący tworzy możliwości weryfikacji, uzupełniania i testowania 
informacji niesionych przez słabe sygnały, poprzez dostarczanie innych sygnałów 
i informacji potwierdzających bądź zaprzeczających początkowym obserwacjom. 
Pozwala to na adekwatną interpretację i lepsze zrozumienie procesów zachodzą-
cych w otoczeniu, bo poprzez wibrowanie uniwersytetu zachodzić może transfor-
mowanie sygnałów słabych w sygnały mocne. W ten sposób staje się możliwe od-
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powiednio wczesne zidentyfikowanie punktów przegięcia strategicznego [Grove 
1996], czyli kluczowych momentów, w których fundamenty danego aspektu rze-
czywistości ulegają istotnej zmianie, dając możliwości wzrostu. Tym samym stają 
się początkiem przełomowej innowacji w przedsiębiorczym działaniu. Amorficzna 
natura punktu przegięcia strategicznego uniemożliwia arbitralne stwierdzenie, 
że to moment, w którym należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia 
zmiany, dlatego potrzebne jest to wibrujące środowisko, które w sposób ciągły we-
ryfikuje, potwierdza i kreuje wiedzę oraz działania. 

Fakt, że uniwersytet zdaje się obecnie zbliżać do takiego punktu przegięcia, wy-
maga nie tylko innego spojrzenia na uwarunkowania zachodzących w nim zmian, ale 
otwiera także kolejne ważne obszary i problemy badawcze.
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