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TECHNICZNEJ 

W artykule opisano koncepcj�  dzia
a�  w przygotowywanym w Politechnice Pozna� -
skiej projekcie Akcelerator Wiedzy Technicznej. Omówiono zakres tych dzia
a�   
i zaprezentowano na czym polega innowacyjno��  rozwi� zania w aspekcie doskonalenia ja-
ko� ci kszta
cenia w zakresie wiedzy technicznej. 
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1. WST� P 

Osi� ganiu celów kszta
cenia stawianych na uczelniach sprzyja zapewnienie wy-
sokiej jako� ci tego kszta
cenia, na co wp
ywa wiele czynników. Jednym z nich jest 
zapewnienie elastyczno� ci w dostosowywaniu procesu kszta
cenia do zmieniaj� -
cych si�  potrzeb rynku pracy. Dostosowanie to jest mo� liwe je� li uczelnie: 

– zdobywaj�  odpowiednie dane i dokonuje prognoz, 
– podejmuj�  dzia
ania w zakresie doskonalenia programów kszta
cenia, 
– pobudzaj�  zainteresowanie zdobywaniem wiedzy i jej ci� g
ym pog
� bia-

niem. 
Korzystnie jest podejmowa�  dzia
ania w tych trzech obszarach jednocze� nie  

i w sposób systemowy, aby osi� gn��  efekt synergii, przyspieszaj� c rozwój wiedzy 
technicznej i doskonalenie jako� ci kszta
cenia. 

Te trzy grupy dzia
a�  zosta
y przewidziane w ramach przygotowywanego  
w Politechnice Pozna� skiej projektu o nazwie Akcelerator Wiedzy Technicznej. 

                                                           
* Politechnika Pozna� ska  



W artykule przedstawiono zakres projektu oraz oczekiwany wp
yw planowa-
nych w nim rozwi� za�  na doskonalenie jako� ci procesu kszta
cenia w uczelniach 
wy� szych.  

2. OCZEKIWANIA SPO	ECZNE DOTYCZ � CE WIEDZY  
TECHNICZNEJ 

Obecnie powszechne jest przekonanie, � e wspó
tworzymy spo
ecze� stwo wie-
dzy. W nurcie zarz� dzania jako� ci�  w Polsce zagadnienie to szczególnie podkre� la 
E. Skrzypek, czego dowodz�  jej niektóre ostatnie publikacje [7, 8, 9]. 

Wiedza jest dzi�  uwa� ana za jeden z trzech kluczowych czynników kszta
tuj� -
cych kapita
 ludzki rozumiany jako: „zasób wiedzy, umiej� tno� ci oraz potencja
u 
zawartego w ka� dym cz
owieku i w spo
ecze� stwie jako ca
o� ci, okre� laj� cym 
zdolno� ci do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz mo� liwo� ci kreacji no-
wych rozwi� za� ” [4, s. 4]. Wiedza posiadana przez cz
owieka wywiera wp
yw  
na jego stosunek do � wiata i siebie, sk
ania do dzia
a�  [1, s. 25], czyli zachowa�  
celowych i � wiadomych [12, s. 34.]. W gospodarce celem tych dzia
a�  jest mi� dzy 
innymi wzrost innowacyjno� ci i konkurencyjno�ci. 

Znaczenie rozwoju bada� , edukacji, innowacyjno� ci i aktywnej polityki prze-
mys
owej podkre� lone zosta
o w strategii lizbo� skiej [6]. 

Wiedza nie jest jednorodna, jest poddawana wielu podzia
om i ujmowana  
w ró� nych klasyfikacjach. Jednym z rodzajów wyró� nianej wiedzy jest wiedza 
techniczna, któr�  mo� na okre� li �  jako ogó
 wiarygodnych informacji z zakresu 
techniki wraz z umiej� tno� ci�  ich wykorzystywania. 

Wzrost innowacyjno� ci i konkurencyjno�ci gospodarki zale� y obecnie w du� ym 
stopniu od osi� gni��  w zakresie techniki, a � eby ten nast� powa
 niezb� dny jest ci� -
g
y rozwój wiedzy technicznej. Wystarczy przeanalizowa�  wska	 niki uwzgl� dnia-
ne przy tworzeniu Tabeli Wyników Innowacji Europejskiej [13], aby przekona�  si�  
jaki wp
yw na ocen�  innowacyjno� ci maj�  efekty dzia
a� , w których wykorzysty-
wana jest wiedza techniczna. W strategii lizbo� skiej zwrócono jednocze� nie uwag�  
na konieczno��  „rozwoju kszta
cenia ustawicznego i pokonywania deficytu kadr 
w� ród pracowników nauki i co nale� y podkre� li �  techniki” [10, s. 14]. 

Obecnie na rynku pracy w Polsce brakuje in� ynierów, techników, pracowników 
z wykszta
ceniem technicznym, którzy charakteryzowaliby si�  kompetencjami, na 
które wyst� puje zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Z
o� y
o si�  na to kilka 
czynników, w tym mi� dzy innymi: 

– ni�  demograficzny, 
– wyjazd z kraju du� ej liczby absolwentów szkó
 ponadgimnazjalnych, 
– niew
a� ciwe przygotowanie absolwentów szkó
 ponadgimnazjalnych w za-

kresie matematyki i nauk przyrodniczych, 
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– ukszta
towanie si�  w spo
ecze� stwie negatywnego wyobra� enia o zawo-
dach  zwi� zanych z technik� , 

– zubo� enie oferty edukacyjnej o profile zawodowe na poziomie szkó
 za-
wodowych i techników, 

– niedoskona
y system ustawicznego kszta
cenia (brak zwyczaju ci� g
ego 
uzupe
niania wiedzy w spo
ecze� stwie [2] i brak rozwi� za�  systemowych w zakre-
sie ustawicznego kszta
cenia, którym obj� te by
yby jednocze�nie szko
y ponad-
gimnazjalne o profilu technicznym, szko
y wy� sze techniczne i instytucje szkole-
niowe). 

Szczególnie niedobór in� ynierów b� dzie powodem utrzymywania si�  nieko-
rzystnej pozycji Polski w rankingach dotycz� cych poziomu innowacyjno�ci [13,  
15]. 

Aktualnie w Polsce dostrzega si�  konieczno��  zmiany tych niekorzystnych ten-
dencji. Mi� dzy innymi dlatego w „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” jednym  
z celów priorytetu trzeciego (wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jako� ci) jest 
zwi� kszenie w okresie od 2005 do 2015 roku wska	 nika absolwentów na kierun-
kach matematycznych, przyrodniczych i technicznych z 15% do 25% [11]. 

Te i szereg innych, niewymienionych tu przes
anek, powinny sk
ania�  do po-
szukiwania rozwi� za�  w zakresie rozwoju wiedzy technicznej, wykraczaj� cych po-
za dotychczasowe, jak si�  okazuje, nie do ko� ca skuteczne i efektywne metody 
kszta
cenia, w tym w obszarze metod wykraczaj� cych poza formalny system 
kszta
cenia, prowadz� cy od przedszkola do szko
y wy� szej. 

3. JAKO��  KSZTA	CENIA W ZAKRESIE WIEDZY  
TECHNICZNEJ 

Europa d�� y obecnie do utworzenia do roku 2010 Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wy� szego (EOSW), czyli „spójnej i kompatybilnej struktury eduka-
cyjnej opartej na zasadach przejrzysto� ci, porównywalno�ci i konkurencyjno� ci” 
[5, s. 257]. Prace na rzecz powstania Obszaru prowadzone s�  w ramach Procesu 
Bolo� skiego, zapocz� tkowanego podpisaniem w 1999 r. przez 29 pa� stw (w tym 
Polsk� ) deklaracji bolo� skiej. Powstanie EOSW ma si�  wi� za�  z podnoszeniem ja-
ko� ci kszta
cenia. Zapewnienie odpowiedniej jako� ci wykszta
cenia w zakresie 
wiedzy i umiej� tno� ci technicznych wymaga w
a� ciwej oceny jako� ci procesu 
kszta
cenia odnoszonej przede wszystkim do aktualnych i przysz
ych potrzeb ryn-
ku pracy. Z pewno� ci�  wymaga to wprowadzenia licznych zmian w funkcjonowa-
niu uczelni równie�  w Polsce. Aby sprosta�  zadaniom postawionym w ramach tego 
projektu w pierwszej kolejno� ci nale� y przygotowa� : 



1. system doradztwa zawodowego umo� liwiaj � cy wybór zawodu zgodnie z pre-
dyspozycjami i oczekiwaniami potencjalnego studenta przed rozpocz� ciem 
kszta
cenia w szkole wy� szej, 

2. system dostarczaj� cy kandydatom na studia i pracodawcom rzetelnych informa-
cji o kompetencjach (rozumianych jako, zakres uprawnie�  osoby do realizowa-
nia okre� lonego dzia
ania, zakres wiedzy, umiej� tno� ci, odpowiedzialno� ci)  
i kwalifikacjach, czyli wykszta
ceniu, uzdolnieniach i przygotowaniu do wyko-
nywania okre� lonej pracy [14, s. 271 i 289] jakie dany kierunek studiów oferuje 
w danej szkole wy� szej,  

3. system wi��� cy oferty kszta
cenia zawodowego z rynkiem pracy, a tym samym 
niwelowanie rozbie� no� ci pomi� dzy poda��  absolwentów a popytem na rynku 
pracy. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznego skorelowania standar-
dów i programów nauczania z aktualnymi i przysz
ymi potrzebami pracodaw-
ców oraz niewystarczaj� cym udzia
em pracodawców w  opracowywaniu tych 
standardów,  

4. system oceny jako� ci wykszta
cenia absolwentów wy� szych szkó
 technicznych 
pod k� tem przygotowania do samodzielnego i fachowego wykonywania podj� -
tego  zawodu,  

5. system przygotowuj� cy nauczycieli akademickich do kszta
cenia studentów pod 
k� tem wykorzystania zdobywanej wiedzy i teorii w praktyce, szczególnie w od-
niesieniu do przedsi� biorstw, w których stosowane s�  najnowsze technologie. 

4. AKCELERATOR WIEDZY TECHNICZNEJ I DZIA	ANIA  
ZAPLANOWANE W PROJEKCIE 

Zespó
 pracowników Politechniki Pozna� skiej tworzy otwarty projekt, który 
s
u� y�  b� dzie realizacji postulatów Strategii Lizbo� skiej, strategii rozwoju kraju 
oraz innych dokumentów strategicznych, w których znajduj�  si�  odniesienia do 
kszta
towania kapita
u ludzkiego.  

Akcelerator Wiedzy Technicznej to projekt strategiczny, innowacyjny, syste-
mowy. W ramach AWT przewidziano trzy g
ówne obszary dzia
a� : 

– monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kompe-
tencji i kwalifikacji technicznych, 

– ustawiczne kszta
cenie w zakresie kompetencji technicznych, 
– promocj�  wiedzy i kierunków technicznych.  
Systemy tych dzia
a�  i okresy ich oddzia
ywania w cyklu � ycia odbiorcy us
ug 

edukacyjnych zaprezentowano na rysunku 4.1. 
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Rys. 4.1. Systemy dzia
a�  w Akceleratorze Wiedzy Technicznej oraz okresy ich oddzia
y-

wania w cyklu � ycia odbiorcy us
ug edukacyjnych. Opracowanie w
asne 
 
Planuje si� , � e realizacja projektu spowoduje: 
– przyspieszenie rozwoju wiedzy technicznej w spo
ecze� stwie, 
– rozwój systemu ustawicznego kszta
cenia w zakresie wiedzy i umiej� tno� ci 

technicznych, 
– prognozowanie w sposób ci� g
y potrzeb w zakresie kompetencji technicz-

nych na rynku pracy. 
Nadrz� dnym celem dostrzeganym w projekcie jest wzrost innowacyjno�ci  

i konkurencyjno� ci polskiej gospodarki. 

5. INNOWACYJNO ��  PROJEKTU – AKCELERATOR WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

Cho�  istnieje du� e bogactwo definicji innowacji, co zauwa� a R. I. Zalewski, 
dokonuj� c ich przegl� du, to generalnie mo� na innowacje podzieli�  na inkremental-
ne i radykalne [15]. Innowacje inkrementalne prowadz�  do poprawy a innowacje 



radykalne do du� ych zmian w istniej� cych produktach, procesach i technologiach 
[15]. Taka klasyfikacja innowacji zosta
a przyj� ta w okre� leniu innowacyjno� ci, 
zawartym w „Wytycznych w zakresie wdra� ania projektów innowacyjnych  
i wspó
pracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita
 Ludzki” 
[3, s. 11-13]. Innowacyjno��  odnoszona do dzia
a�  w zakresie kszta
towania kapi-
ta
u ludzkiego rozumiana jest tam jako: 

– „nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup [spo
ecznych] lub 
rozwi� zanie problemu, który do tej pory nie by
 w wystarczaj� cym stopniu 
uwzgl� dniony w polityce pa� stwa, 

– wykorzystanie nowych instrumentów w rozwi� zywaniu dotychczasowych 
problemów; przy czym mo� liwe jest tutaj tak� e adaptowanie rozwi� za�  
sprawdzonych w innych krajach, regionach, czy te�  w innych kontekstach, 
np. w stosunku do innej grupy docelowej, a tak� e rozwój, modyfikacja do-
tychczas stosowanych instrumentów w celu zwi� kszenia ich adekwatno�ci, 
skuteczno� ci i efektywno� ci” [3, s. 12]. 

Tabela 5.1. Kluczowe innowacyjno� ci w projekcie Akcelerator Wiedzy Technicznej. 
 Poziomy innowacyjno� ci 

poziom ca
ego projektu AWT poziom dzia
a�  w projekcie AWT 

R
od

za
je

 in
no

w
ac

ji 

ra
dy

ka
ln

e 

 
- opracowanie systemu dzia
a�  odnosz� -
cego si�  do ca
ego cyklu � ycia odbiorcy 
us
ug edukacyjnych 
- podej� cie przede wszystkim  z punktu 
widzenia odbiorcy us
ug edukacyjnych  
a nie instytucji go obs
uguj� cych 
- opracowanie rozwi� zania, którego im-
plementacja b� dzie mo� liwa w innych 
regionach lub w odniesieniu do innej 
wiedzy ni�  techniczna   
 

 
- trwa
y informatyczny system wspomaga-
nia bada�  i ustawicznego kszta
cenia 
- powi� zanie systemów bada�   
i ustawicznego kszta
cenia w zakresie wie-
dzy i umiej� tno� ci technicznych 
- podej� cie systemowe w procesie kszta
to-
wania poszczególnych obszarów dzia
a�  

in
kr

em
en

ta
ln

e 

 
- wspó
praca blisko 30 partnerów, w tym 
rozszerzony zakres wspó
pracy mi� dzy 
nimi w stosunku do dotychczasowego 
- szeroka promocja systemu dzia
a�  na 
rzecz rozwoju wiedzy technicznej a nie 
tylko poszczególnych dzia
a�   
- wykorzystanie podej� cia procesowego 
- dok
adne udokumentowanie systemu w 
celu u
atwienia implementacji wypraco-
wanych rozwi� za�  w innych regionach 
 
 
 
 
 
 

 
- przygotowywanie dedykowanych form 
kszta
cenia, 
- przeniesienie rozwi� za�  w zakresie usta-
wicznego kszta
cenia z innych obszarów 
wiedzy na grunt wiedzy i umiej� tno� ci tech-
nicznych 
- przygotowanie szerokich i pog
� bionych 
bada�  w zakresie potrzeb rynku pracy  
na wiedz�  i umiej� tno� ci techniczne 
- wykorzystanie e-learningu w kursach  
i szkoleniach w zakresie wiedzy  
i umiej� tno� ci technicznych 
- nie tylko odpowiadanie na potrzeby rynku 
pracy, ale te�  ich kreowanie 

Opracowanie w
asne 
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Przyjmuj� c przedstawione rozumienie innowacyjno�ci nale� y uzna�  projekt 
Akceleratora Wiedzy Technicznej za innowacyjny zarówno w ca
o� ci jak i w po-
szczególnych obszarach dzia
a�  i traktowa�  jako 	 ród
o systemu innowacji zarów-
no inkrementalnych jak i radykalnych, odno� nie kszta
towania jako� ci kszta
cenia 
w zakresie wiedzy technicznej, szczególnie w ramach systemu ustawicznego 
kszta
cenia. 

W niniejszym artykule nie jest mo� liwe wyró� nienie wszystkich innowacyjno-
� ci zaplanoanych w omawianym projekcie, st� d w tabeli 5.1 zebrano jedynie klu-
czowe. 

6. ZAKO� CZENIE  

Prezentowana koncepcja projektu jest w fazie zaawansowanego przygotowa-
nia. Pierwszym du� ym sukcesem zespo
u projektowego by
o doprowadzenie  
do podpisania 14 wrze� nia 2007 roku listu intencyjnego przez przedstawicieli 29 
instytucji, które pragn�  wspó
pracowa�  w ramach projektu na rzecz rozwoju wie-
dzy technicznej. W czasie od z
o� enia do opublikowania artyku
u do partnerstwa 
najprawdopodobniej przyst� pi�  dwie kolejne instytucje. 

Projekt, którego realizacj�  przewiduje si�  w okresie pi� ciu lat, b� dzie mia
 cha-
rakter pilota� owy. W zaplanowanym okresie obejmie swoim oddzia
ywaniem 
g
ównie obszar województwa wielkopolskiego, cho�  nale� y podkre� li � , � e cz���  
efektów dzia
a�  przewidzianych w ramach AWT b� dzie po� ytkowana na terenie 
ca
ego kraju. Po jego zako� czeniu, przewidywana jest implementacja wypracowa-
nych modeli dzia
a�  do innych regionów.   
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TECHNICAL KNOWLEDGE ACCELERATOR OF POZNA �  UNIVERITY OF 

TECHNOLOGY – INNOVATION IN IMPROVING QUALITY OF TEC HNICAL 
EDUCATION 

Summary 
 
In this article the concept of activities in the Technical Knowledge Accelerator project is 
described.  The innovativeness of the project is presented in the aspect of improving quality 
of technical education.  


