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Oddajemy Państwu kolejny tom „Przedsiębiorczości i Zarządzania”, mając nadzieję, że 
będzie odpowiadał Państwa zainteresowaniom i oczekiwaniom.

Przygotowana dla Państwa publikacja jest zbiorem artykułów, opracowa-
nych przez zespół czterdziestu sześciu Autorów z kilkunastu wiodących ośrod-
ków naukowych w Polsce.

Poruszone w trzydziestu artykułach tematy i problemy badawcze powiązane są 
wspólnymi wątkami i oscylują wokół głównego tematu tomu, jakim jest zagadnienie 
humanistycznej perspektywy zarządzania wiedzą i kompetencjami.

W części pierwszej, zatytułowanej Współczesne problemy i perspektywy przemian 
Uniwersytetu – między humanistyką a technologią, zaprezentowano zbiór artykułów, 
skupionych wokół dyskusji na temat modelu nowoczesnego uniwersytetu, który 
ewoluuje od tradycyjnego modelu Alma Mater ku współczesnemu uniwersytetowi 
przedsiębiorczemu. Prezentowana dyskusja i wyniki badań empirycznych obejmują 
swą perspektywą szeroką panoramę tematów, poczynając od dyskusji wokół modelu 
kształcenia i rozwoju kompetencji przeobrażającego się uniwersytetu, poprzez ana-
lizę wybranych zagadnień związanych z budowaniem misji i strategii szkoły wyższej, 
a także dyskusję nad rolą kultur jakości uczelni oraz znaczeniem relacji interpersonal-
nych jako ważnego aspektu jakości kapitału ludzkiego w środowisku akademickim.

W części drugiej, noszącej tytuł Innowacje i innowacyjność Uniwersytetu skiero-
wano uwagę na znaczenie rozwoju innowacyjności i wspierania innowacyjnych 
przedsięwzięć „wibrującego uniwersytetu”. Wskazano na konkretne innowacyj-
ne inicjatywy w środowisku akademickim, które sprzyjają rozwojowi potencjału 
kompetencyjnego i postaw proinnowacyjnych.

Rozważaniom nad zagadnieniem wielokulturowości, wzbogacającej kultu-
rę akademicką i stawiającej jednocześnie nowe wyzwania, poświęcono zbiór ar-
tykułów zebranych w części trzeciej tomu, zatytułowanej Kontekst wielokulturo-
wości w środowisku akademickim.

Dyskutowane problemy kształcenia i rozwoju kompetencji są następnie anali-
zowane w kontekście współczesnych potrzeb i przeobrażeń rynku pracy oraz dy-
namicznych zmian w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym, poczynając od 
środowiska biznesu i przedsięwzięć komercyjnych, a kończąc na aktywnej współpra-
cy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami sektora publicznego, 
m.in. jednostkami ochrony zdrowia i instytucjami kultury. 

W części czwartej pt. Model kształcenia akademickiego a potrzeby rynku i otoczenia 
społecznego ukazane zostają nowe perspektywy projektowego podejścia do rozwoju 
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kompetencji, zintegrowanego zarówno z potrzebami pracodawców, jak i dostępnymi 
źródłami finansowania rozwoju. Model kształcenia akademickiego został przedsta-
wiony m.in. z perspektywy aktualnych problemów demograficznych i migracyjnych.

Kształcenie na potrzeby współczesnego otoczenia to, między innymi, odpowia-
danie na potrzeby tzw. społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego, wrażli-
wego, świadomego i jednocześnie wykazującego wysoki poziom partycypacji. Temu 
zagadnieniu poświęcone zostały opracowania w części piątej tomu, zatytułowanej 
Wiedza i kompetencje w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Końcowe rozważania, zebrane w części szóstej, noszącej tytuł Wiedza i kompe-
tencje w zarządzaniu publicznym i w biznesie, dotyczą zastosowania wiedzy i kom-
petencji w konkretnych sytuacjach biznesowych oraz w praktyce funkcjonowania 
organizacji sektora publicznego.

Tocząca się dyskusja ukazuje nam, poprzez prezentowane studia przypadków 
i wnioski z badań empirycznych, zróżnicowane, barwne i pulsujące rytmem szyb-
kich przemian społecznych i technologicznych, migawki z naszej współczesnej 
rzeczywistości społecznej. Rzeczywistość ta stawia coraz to nowe, trudniejsze i – 
niekiedy nas zaskakujące– zadania, które wymagają inteligentnego, elastycznego 
i innowacyjnego podejścia do procesu nabywania i przekazywania wiedzy oraz 
pozyskiwania umiejętności i stymulowania rozwoju kompetencji. Wyzwania współ-
czesnego świata są zarówno inspiracją, jak i źródłem przemian, także dla nowocze-
snego modelu kształcenia formalnego i pozaformalnego.

Zarówno Autorzy, jak i Redaktorzy tomu mają nadzieję, że prezentowany zbiór 
artykułów stanie się inspiracją do kolejnych twórczych dyskusji i dalszych badań nad 
tą problematyką. Będzie, jak dotychczas, integrować naukowców i badaczy oraz in-
teresariuszy z otoczenia biznesowego i sektora publicznego w celu dalszego rozwi-
jania nowoczesnego, innowacyjnego modelu kształcenia akademickiego i procesu 
wszechstronnego rozwijania kompetencji.
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