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wprowadzenie

Celem opracowania niniejszej instrukcji
jest przybliżenie przedsiębiorstwom,
chcącym współpracować z Politechniką
Poznańską, warunków funkcjonowania
uczelni i zasad współpracy z nią. 

Zakres instrukcji ustalono, uwzględniając
sygnalizowane w bezpośrednich
kontaktach i w badaniach wybrane
oczekiwania przedstawicieli
przedsiębiorstw, zarówno dotyczące
badań i projektów, jak i edukacji
służącej przygotowaniu studentów
i absolwentów do pracy. 

Dodatkowo, naszkicowano sylwetkę
i cele zawodowe pracownika naukowo-
dydaktycznego XXI wieku, który,
w przypadku sukcesu w nawiązaniu
współpracy, będzie uczestniczył
we wspólnych inicjatywach. „Połączenie  s i ł

to  początek ,
pozostawanie
razem to  postęp,
a  wspólna praca
to  sukces . ”

Henry  Ford



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przedsiębiorcy, otwarci na współpracę z Politechniką Poznańską, w rozmowach
i badaniach wskazują na wiele interesujących, potencjalnych obszarów
kooperacji. W tabeli 1. zaprezentowano wyniki badania eksploracyjnego
przeprowadzonego wśród 29 przedsiębiorstw. Pytano je o to, w jakim zakresie
współpracują,     chciałyby    współpracować    lub    nie    chcą     współpracować
z Politechniką Poznańską. Badania  zostały  przeprowadzone na przełomie 2017
i 2018 roku, a w ich realizację zaangażowani byli studenci Wydziału Inżynierii
Zarządzania  Politechniki  Poznańskiej,  którzy  w  ramach zajęć dydaktycznych
z Marketingu współprojektowali i przeprowadzali proces badawczy. Każdy
wiersz dotyczy jednego przedsiębiorstwa (P1-P29), a każda kolumna danej
formy współpracy (1-11).

1. OCZEKIWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY
PRZEDSIĘBIORCÓW Z POLITECHNIKĄ
POZNAŃSKĄ – WYNIKI WYBRANYCH BADAŃ

Kolory oznaczają odpowiednio:

współpracuje

chce współpracować

nie wie czy chce

nie chce współpracować

Tabela 1. Graficzna prezentacja wyników badań 
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P11
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P13
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P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29



 Poszczególne numery kolumn oznaczają:

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Planowanie inwestycji
Zapoznanie z wyposażeniem i programami kształcenia w laboratoriach
zawodowych
Współpraca oparta o outsourcing
Opis wymagań i stopień spełnienia kompetencji i umiejętności                    
na wybranych stanowiskach pracy
Doradztwo w zakresie transferów technologii
Wykonanie analizy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnej
aparatury
Udział w testowaniu metod i procesów kształcenia praktycznego          
 na rzecz przyspieszenia rozwoju kompetencji miękkich studentów
Wystąpienia pracowników przedsiębiorstw na Politechnice Poznańskiej
w ramach dzielenia się doświadczeniami praktycznymi
przedsiębiorstwa ze studentami (np. podczas wykładów)
Angażowanie studentów w prace na rzecz rozwiązywania problemów        
i usprawniania działalności przedsiębiorstwa (projekty w ramach zajęć
lub prac dyplomowych – obszary: zarządzanie, inżynieria zarządzania,
zarządzanie wiedzą)
Partnerstwo w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Na rysunku 1. poniżej podsumowano ustalony w badaniach stan współpracy
Politechniki Poznańskiej z badanymi przedsiębiorstwami. Poszczególne
kolumny odnoszą się do form współpracy wymienionych w legendzie.

Rysunek 1. Stan współpracy Politechniki Poznańskiej
z badanymi przedsiębiorstwami

Współpracujemy Chcielibyśmy
współpracować

Nie chcielibyśmy
współpracować

Nie wiemy
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

W każdym z obszarów, uwzględnionych w badaniach, część firm w okresie
prowadzenia badań współpracowała lub chciała współpracować z uczelnią.
Zwrócił wówczas uwagę znaczny odsetek firm, które w tych różnych zakresach
gotowe byłyby rozpocząć współpracę, ale też duża liczba ankietowanych, którzy
nie wiedzieli, czy chcieliby współpracować w wyróżnionych obszarach.
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projekty z uczelnią01

W innych badaniach, przeprowadzonych w ramach Wielkopolskiej Sieci
Edukacyjno-Gospodarczej, rozwijanej w projekcie „Czas zawodowców BIS –
zawodowa Wielkopolska”, zrealizowano wywiady grupowe z przedstawicielami
26 w większości dużych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie
Wielkopolski. Poniżej link do raportu na stronie www.awt.org.pl.

Raport Rozwój kompetencji dla przyszłości w wielkopolskich przedsiębiorstwach
w turbulentnym środowisku, 2020

Przedsiębiorcy wskazali kompetencje, na które występuje lub będzie
występowało w przyszłości zapotrzebowanie w ich przedsiębiorstwach.
W opracowaniu nakreślono obraz wymagań kompetencyjnych, który powinien
przełożyć się na różne formy współpracy edukacyjnej między
przedsiębiorstwami i Politechniką Poznańską. W raporcie wymienione są
wskazane przez przedsiębiorców formy, w tym:

szukanie najlepszych
kandydatów02

wycieczki studentów
do firmy03

staże dla studentów04

pisanie prac dyplomowych
na podstawie materiałów
firmy

05

unikatowe projekty
dla stażystów06

rozwiązywanie problemów
w organizacji przez
studentów

07

08
studia dualne – program
studiów skrojony na miarę

09
wykłady na uczelniach
prowadzone przez
specjalistów firmy

10
szukanie talentów – najlepszych
absolwentów z uczelni

11

ciągły proces doskonalenia
rekrutacji 12

wymiany uczniowskie/
studenckie z zagranicznymi
placówkami firmy

Źródło: Rozwój kompetencji dla przyszłości w wielkopolskich przedsiębiorstwach
w turbulentnym środowisku, 2020

„ Istn ie je  ogromna moc,  gdy grupa ludz i
o  podobnych zainteresowaniach spotyka s ię ,

aby pracować nad tymi  samymi  ce lami . ”
 

Idowu Koyenikan
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W raporcie przedsiębiorcy wskazali również, jakie działania w zakresie
edukacji powinna podejmować uczelnia, a więc czego od niej oczekują. 

Wymienili:

Źródło: Rozwój kompetencji dla przyszłości
w wielkopolskich przedsiębiorstwach
w turbulentnym środowisku, 2020

wspieranie przedsiębiorczości
studenckiej, 
wprowadzenie do programów
nauczania zajęć rozwijających
asertywność, kreatywność                    
i umiejętność
wielopłaszczyznowego myślenia,
umiejętności analitycznego
myślenia i wyciągania wniosków
(np. realizacja studenckich
projektów biznesowych,
zespołowych i indywidualnych,
różnego typu gier symulacyjnych 
 w ramach zajęć itp.), 
dopasowywanie kierunków
studiów do bieżących potrzeb
pracodawców. 

zwiększenie liczby zajęć
praktycznych i praktyk, 
stosowanie w większym stopniu
aktywnych form nauczania,
zwiększających kompetencje
miękkie studentów,
zwiększenie w programach studiów
udziału kursów językowych (mniej
gramatyki, więcej praktyki), więcej
ćwiczeń, laboratoriów, seminariów                   
i konwersatoriów oraz pracy metodą
studium przypadku, zwłaszcza                 
na studiach inżynierskich, 
promowanie współpracy,
aktywności zespołowej,
zespołowego sukcesu, integrowania
różnych obszarów wiedzy i różnych
doświadczeń,

Na podstawie opisanych badań oraz wiedzy i doświadczenia
zdobytych w toku wieloletniej pracy na uczelni oraz
współpracy z przedsiębiorstwami, a także doświadczenia
zdobytego w pracy w przedsiębiorstwach, została
opracowana niniejsza instrukcja, która ma pomóc
przedsiębiorcom zrozumieć specyfikę funkcjonowania
Politechniki Poznańskiej w ramach interesujących ich
obszarów, a tym samym ułatwić osiąganie sukcesu we
współpracy z uczelnią.
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2. CELE STAWIANE UCZELNI
WYŻSZEJ W POLSCE
Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady funkcjonowania
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, jest Ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. z dnia
2021.03.16). Zgodnie z art. 2 przedmiotowej ustawy: „Misją systemu
szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości
kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw
obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu
gospodarki opartej na innowacjach”. Szczegółowe regulacje dotyczące
systemu szkolnictwa wyższego i nauki zostały zawarte w kilkuset aktach
prawnych, w tym ponad 60 rozporządzeniach.
Podstawowe zadania uczelni, wynikające z przywołanej ustawy, zostały
ujęte również w Statucie Politechniki Poznańskiej (Statut Politechniki
Poznańskiej uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej
Uchwała Nr 175/2016-2020 z dnia 10 lipca 2019 roku zmieniony Uchwałą Nr
225/2016-2020 z dnia 28 maja 2020 roku): 
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prowadzenie kształcenia
na studiach

prowadzenie kształcenia
na studiach podyplomowych
lub innych formach

02.01.

prowadzenie działalności
naukowej, świadczenie usług
badawczych oraz transfer
wiedzy i technologii do
otoczenia społeczno-
gospodarczego

03. prowadzenie kształcenia
doktorantów04.

kształcenie i promowanie
kadr Uczelni

stwarzanie osobom
niepełnosprawnym warunków
do pełnego udziału w: 
a) procesie przyjmowania na
Uczelnię w celu odbywania
kształcenia, 
b) kształceniu, 
c) prowadzeniu działalności
naukowej

06.

05.

wychowywanie studentów
w poczuciu odpowiedzialności
za umacnianie zasad demokracji
i poszanowanie praw człowieka

07.

stwarzanie warunków do
rozwoju kultury fizycznej
studentów

08.upowszechnianie i pomnażanie
osiągnięć nauki i kultury, w tym
przez gromadzenie i
udostępnianie zbiorów
bibliotecznych, informacyjnych i
archiwalnych

09.

działanie na rzecz społeczności
lokalnych i regionalnych10.



9

nowoczesna Uczelnia –
„Zielony Uniwersytet
Techniczny”

Kolejnym istotnym dokumentem określającym kierunki działań na
Politechnice Poznańskiej jest Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej
2021-2030. W przedmowie do wyżej wymienionej strategii Rektor
Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski podkreślił, że
jest ona, obok Statutu, najważniejszym wewnętrznym aktem
uchwalonym przez Senat Akademicki Uczelni.
W przedmiotowym dokumencie zaznaczono, że misją Politechniki
Poznańskiej jest edukacja, badania i rozwój w służbie społeczeństwu,
nauce i światu, a wizją bycie uczelnią techniczną o wiodącej pozycji
międzynarodowej, tworzącej istotne rozwiązania kluczowych problemów
współczesnego świata poprzez wysoką jakość kształcenia oraz najwyższy
poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych. W ramach Strategii
rozwoju Politechniki Poznańskiej 2021-2030, Senat Akademicki Uczelni
określił kluczowe cele uczelni:

wysokiej jakości
kształcenie
przygotowujące do
pracy i funkcjonowania
w społeczeństwie
opartym na wiedzy

doskonałość naukowa
– odkrywanie prawdy
i prowadzenie badań
naukowych
na najwyższym
światowym poziomie

umiędzynarodowienie –
platforma rozwoju
edukacji i badań
o globalnym
oddziaływaniu

duży potencjał techniczny
i wdrożeniowy prac
naukowych i badawczo-
rozwojowych szczególnie
ważnych społecznie

uczelnia
przyjazna,
otwarta na
potrzeby
otoczenia

01.

02.

03.
04.

05.

06.

"Zawsze wydaje  s ię ,  że  coś
jest  n iemożl iwe,  dopóki

n ie  zostanie  to  zrobione . "
 
Nelson Mandela
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1.  Atrakcyjne, interdyscyplinarne i elastyczne programy dydaktyczne, w tym
kształcenie praktyczne, studia dualne, nakierowane na zapotrzebowanie rynku
i wymagania cywilizacyjne. 

2.  Rozwój kształcenia doktorantów – kuźnia talentów i odbudowa kadry Uczelni.

3.  Bogata oferta kształcenia ustawicznego (MBA, nowoczesne studia
podyplomowe, kursy, szkolenia).

4.  Koła naukowe, startupy jako model realizacji marzeń i pasji
w interdyscyplinarnym środowisku. 

5.  Nowy model kształcenia (e-learning, nauczanie hybrydowe, edukacja
nakierowana na rozwiązywanie problemów (Problem-based Learning),
innowacyjne metody dydaktyczne. 

6.  Rozwój programów studiów (infrastruktura, umiędzynarodowienie)
z uwzględnieniem uznanych akredytacji krajowych i zagranicznych
oraz niżu demograficznego i innych czynników. 

7.  Podniesienie jakości kształcenia poprzez system skorelowany 
z rozwojem kadry dydaktycznej. 

8.  Promowanie aktywności sportowej, kulturalnej i prospołecznej. 

01.

02.
1.  Budowanie doskonałości naukowej – kreowanie i zdefiniowanie strategicznych
obszarów badań, wysokiej jakości prac naukowych, wzrost cytowalności 
publikacji, pozycja lidera o uznaniu światowym.

2.  Motywacyjna polityka naukowa i prorozwojowe finansowanie badań –
wprowadzenie narzędzi stymulujących, jak wsparcie finansowe, premie dla
najaktywniejszych, monitoring osiągnięć itp. 

3.  Wzrost efektywności w zdobywaniu środków na rozwój nauki i badań – udział
w projektach międzynarodowych (Horyzont Europa, w tym ERC, etc.) i krajowych
(FNP, NCN, NCBiR i inne).

4.  Skuteczny i obiektywny system oceny osiągnięć naukowych i badawczo-
rozwojowych nauczycieli akademickich. 

5.  Rozwijanie jednostek i działań wspomagających badania naukowe –
współpraca międzydyscyplinowa (międzywydziałowa), efektywne wykorzystanie
infrastruktury badawczej.

6.  Centrum Nowych Technologii i Innowacji PP jako uzupełniający element
kampusu naukowo-badawczego Uczelni odpowiadający za generowanie
innowacji dla potrzeb gospodarki.

wysokiej jakości kształcenie przygotowujące do pracy
i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy

doskonałość naukowa – odkrywanie prawdy i prowadzenie
badań naukowych na najwyższym światowym poziomie
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 1.  Umacnianie międzynarodowego wizerunku PP jako uczelni nowoczesnej,
otwartej na współpracę zarówno w zakresie naukowo-badawczym, jak
i dydaktycznym. 

2.  Rozwój strategicznych projektów na rzecz internacjonalizacji: European
University Initiative (EUNICE) Horizon 2020/Horizon Europe (REUNICE), Strategic
Partnership, NAWA, ERASMUS+. 

3.  Poszerzanie oferty kierunków studiów w ramach podwójnych dyplomów na
poziomie I i II stopnia kształcenia oraz utworzenie interdyscyplinarnej Szkoły
Doktorskiej we współpracy z zagranicznymi uniwersytetami. 

4.  Stymulowanie mobilności kadry naukowej (również tzw. mobilności
wirtualnej), administracyjnej oraz studentów w ramach umów dwustronnych,
a także zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących z wiodących
ośrodków naukowo-badawczych. 

5.  Kontynuacja działań w zakresie dialogu międzykulturowego (Kawiarenka
Międzykulturowa, warsztaty międzykulturowe, PUT Days, spotkania świąteczne
ze studentami zagranicznymi, Buddy program). 

6.  Zwiększenie liczby studentów z zagranicy.
 
7. Szkoły letnie jako wakacyjne kursy naukowe przeznaczone dla studentów
z całego świata dające możliwość zdobycia nowej wiedzy w otwartym
i zróżnicowanym kulturowo środowisku.

03.

04.
1.  Platforma nowych technologii i innowacji jako model współpracy nauka –
przemysł (Centrum Nowych Technologii i Innowacji PP). 

2.  Zwiększenie zakresu i efektywności prac naukowych i badawczo rozwojowych
prowadzonych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

3.  Transfer osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw i społeczeństwa. 

4. Kreowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na rzecz rozwoju gospodarki 
uczelnia przyjazna, otwarta na potrzeby otoczenia.

umiędzynarodowienie – platforma rozwoju edukacji i badań
o globalnym oddziaływaniu

duży potencjał techniczny i wdrożeniowy prac naukowych
i badawczo-rozwojowych szczególnie ważnych społecznie
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 1.  Wzrost rozpoznawalności Uczelni w kraju i za granicą.

2.  Stworzenie mechanizmów współpracy Uczelnia – otoczenie społeczno-
gospodarcze z uwzględnieniem potrzeb partnera i wzajemnego zaufania.
 
3.  Umocnienie integracji społeczności akademickiej Uczelni. 

4.  Budowanie silnych więzi z absolwentami Uczelni.

5.  Współpraca z uczelniami, w szczególności poznańskimi, Siecią Badawczą
Łukasiewicz oraz Instytutami PAN. 

6.  Przystosowanie procesu i warunków kształcenia oraz infrastruktury do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami.

7. Politechnika Poznańska – doskonałe miejsce pracy i przyjaznego studiowania.

05.

06.
1.  Wzrost kompetencji, kwalifikacji i zaangażowania pracowników. 

2.  Struktura Uczelni sprzyjająca racjonalnemu wykorzystaniu jej potencjału
naukowego i dydaktycznego. 

3.  Prorozwojowy system motywowania i premiowania pracowników. 

4.  Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. 

5.  Wzrost nakładów na wszystkie rodzaje działalności Uczelni. 

6.  Cyfryzacja Uczelni – priorytet techniczny i rozwojowy. 

7.  Efektywne zarządzanie i wykorzystanie mienia i bazy lokalowej. 

8.  Intensyfikacja rozwoju bazy unikalnej aparatury badawczej. 

9.  Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. 

więcej informacji o Strategii rozwoju Politechniki Poznańskiej znajduje się pod adresem:  

          Strategia Politechniki Poznańskiej

uczelnia przyjazna, otwarta na potrzeby otoczenia

nowoczesna Uczelnia – „Zielony Uniwersytet Techniczny”

https://www.put.poznan.pl/strategia
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Cele Politechniki Poznańskiej są ściśle związane z ewaluacją jakości działalności
naukowej, ponieważ to na jej podstawie uczelnia pozyskuje środki finansowe na
rozwijanie swoich aktywności. Zasady funkcjonowania nowego polskiego
systemu ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzonego przepisami
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej również Konstytucją dla
Nauki lub Ustawą 2.0), towarzyszącej jej ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami aktów
wykonawczych (rozporządzeń), przygotowanych do tychże ustaw, są
szczegółowo opisane w przygotowanym przez Zespół Departamentu Nauki
MNiSW dokumencie: Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – Przewodnik.
Żeby   najlepiej   wypełniać    swoje   ustawowe   zadania   oraz  cele   wyznaczone
w strategii rozwoju, uczelnie potrzebują środków finansowych. Potrzeby
finansowe szkolnictwa wyższego i nauki związane m.in. z prowadzeniem badań
naukowych, dydaktyką i pracami rozwojowymi rosną szybciej, niż możliwość ich
zaspokojenia przez państwo. Z tego powodu niezwykle istotny jest sposób
alokacji środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na naukę.
Obecnie funkcjonujący sposób podziału środków finansowych pomiędzy
uczelnie, instytuty PAN i instytuty badawcze, został oparty na kryteriach
działalności naukowej. Oznacza to, że podmioty, które prowadzą działalność
przynoszącą lepsze rezultaty, mają otrzymywać większe środki finansowe. Ocena
działalności uczelni dokonywana jest w dyscyplinach naukowych lub
artystycznych, w których uczelnie wykazują odpowiedni poziom zaangażowania
naukowego, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników, którzy się tymi
dziedzinami zajmują. Przedmiotem ewaluacji mogą być – co do zasady – jedynie
te osiągnięcia, których opis został zamieszczony w Zintegrowanym Systemie
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‐on z czterech lat bezpośrednio
poprzedzających rok przeprowadzenia ewaluacji. Ocena uczelni dokonywana
jest w oparciu o trzy kryteria:

Poziom naukowy
i artystyczny
prowadzonej 
działalności naukowej
mierzony według
następujących
parametrów:

artykuły naukowe, 
monografie naukowe, 
przyznawane patenty 
 na wynalazki, prawa
ochronne na wzory
użytkowe i wyłączne
prawa hodowców                
do odmian roślin.

Efekty finansowe badań
naukowych i prac
rozwojowych mierzone
według następujących
parametrów: 

projekty obejmujące badania
naukowe i prace rozwojowe,
finansowane w trybie
konkursowym – przez instytucje
zagraniczne, organizacje
międzynarodowe, z udziałem
środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, przez MNiSW             
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki oraz przez
NCN, NCBiR i Fundację na rzecz
nauki Polskiej,
komercjalizacja wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych,
usługi badawcze świadczone             
na zlecenie podmiotów
nienależących do systemu
szkolnictwa wyższego i nauki.

Wpływ działalności
naukowej na
funkcjonowanie
społeczeństwa
i gospodarki mierzony
według następującego
parametru: 

opis wpływu wykazującego
związek między
najważniejszymi przejawami
działalności naukowej                    
w danym podmiocie                       
a gospodarką,
funkcjonowaniem
administracji publicznej,
ochroną zdrowia, kulturą                 
i sztuką, ochroną środowiska
naturalnego,
bezpieczeństwem                             
i obronnością państwa                   
lub innymi czynnikami
wpływającymi na rozwój
cywilizacyjny społeczeństwa.

1 32
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Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie
uchwały Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie proponowanych podmiotom
kategorii naukowych lub artystycznych, przyznaje ewaluowanym
podmiotom na okres 4 lat kategorię naukową A+ (najwyższa), A, B+, B albo
C (najniższa), w poszczególnych dyscyplinach poddawanych ewaluacji. Od
nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich,
nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków
finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.
Tabelę punktów przyznawanych uczelniom przedstawiono na rysunku 2.
Punkty w tabeli wskazują, jakimi formami aktywności zainteresowani są
pracownicy Politechniki Poznańskiej. W szczególności należy zwrócić
uwagę na kolumnę pierwszą, dedykowaną dla Wydziału Inżynierii
Zarządzania, oraz kolumnę trzecią, dedykowaną dla pozostałych wydziałów
Politechniki Poznańskiej.

Rysunek 2. Tabela punktów przyznawanych uczelniom

„ Indywidualne zaangażowanie  w wys i łek  grupowy –
to  sprawia ,  że    praca zespołowa,  f i rma,
społeczeństwo,  cywi l izac ja  dz ia ła ją . ”

 
Vince Lombardi

Źródło: Konstytucja Dla Nauki
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3. ROCZNY CYKL ŻYCIA UCZELNI
Znajomość rocznego cyklu życia uczelni może ułatwić
harmonogramowanie prac we wspólnych przedsięwzięciach.
Roczny cykl życia uczelni, w tym aktywność naukowców, wyznaczają
okresy roku akademickiego. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października.
Jest   to   jednocześnie   początek   semestru   zimowego,  który  kończy   się
w lutym kolejnego roku. Pod koniec lutego lub na początku marca
rozpoczyna się semestr letni, który kończy się letnią sesją egzaminacyjną,
obejmującą dwa ostatnie tygodnie czerwca.
Przerwy w dydaktyce wyznaczają okresy, w których trudno jest nawiązać
kontakt z badaczami. W tym czasie wydłużony będzie również proces
przygotowywania i akceptacji niezbędnej dokumentacji przez
administrację uczelni. Okresami tymi są cały luty, lipiec, sierpień i wrzesień.
Wrzesień jest okresem wzmożonych wyjazdów na konferencje naukowe.
Powrót życia na uczelnię wyznacza poprawkowa sesja egzaminacyjna,
odbywająca się w drugiej połowie września, i następujący po niej początek
kolejnego roku akademickiego.
Warto mieć na uwadze, że pracownikom naukowym przysługuje 36 dni
urlopu wypoczynkowego, który wykorzystują najczęściej w ramach letniej
przerwy wakacyjnej. Wielu pracowników naukowych w czasie urlopu
planuje swoje prace naukowe, dydaktyczne i projektowe na kolejny rok
akademicki.  

najlepsze miesiące na
spotkania i współpracę

mogą wystąpić okresowe
trudności w komunikacji

ze względu na obrony,
zaliczenia, egzaminy,

święta

mogą wystąpić częste
trudności w komunikacji

ze względu na
nieobecność
pracowników

MARZEC
KWIECIEŃ

MAJ
PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

STYCZEŃ
CZERWIEC
GRUDZIEŃ

LUTY
LIPIEC

SIERPIEŃ
WRZESIEŃ



Podejmując współpracę z Politechniką Poznańską, obejmującą realizację
projektów, warto zwrócić uwagą na specyfikę podmiotu, jakim jest uczelnia
publiczna, jako jednostki sektora finansów publicznych. 
Politechnika Poznańska angażuje się przede wszystkim w następujące
rodzaje projektów:
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Opisana   wcześniej   specyfika   oceny  parametrycznej  działalności  uczelni
w Polsce powoduje, że Politechnika Poznańska może być zainteresowana
realizacją raczej szczególnych (nie dowolnych) projektów. Decydując się na
taką współpracę, warto pamiętać - między innymi - o ograniczeniach,
związanych  z  przygotowaniem  wniosku o dofinansowanie.  Każdy wniosek  
o dofinansowanie projektu przed złożeniem do instytucji finansującej musi
uzyskać akceptację administracji uczelni, z uwagi na konieczność ustalenia
(by    wymienić    kilka):   kwalifikowalności    podatku   VAT  (ujęcie   podatku   
w kosztach projektu: podatek zaliczany w koszty projektu w 100%, podatek
kwalifikowany   częściowo   (tzw.   strukturą),    koszty    projektu   ujmowane
w cenach netto), dostępności zasobów ogólnouczelnianych, realności
zrealizowania celów projektu, itp. 
Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu na Politechnice
Poznańskiej obejmuje akceptację:

4. JAK WSPÓLNIE ZREALIZOWAĆ
PROJEKT LUB ZLECENIE?

PROJEKTY
BADAWCZE 

(w tym inwestycyjne)
i rozwojowe – projekty
obejmujące badania
naukowe lub prace

rozwojowe, finansowane
w trybie konkursowym

przez instytucje zagraniczne
lub organizacje

międzynarodowe, a także
przez NCN i NCBR

PROJEKTY
DYDAKTYCZNE

np. finansowane ze
środków programu

ERASMUS+

pod względem prawnym
– radcy prawnego

pod względem finansowym
– kwestora

ostateczną
– prorektora ds. nauki
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Aby opisywana powyżej akceptacja była możliwa do
przeprowadzenia, wniosek projektowy musi być
oficjalnie przekazany do Działu ds. Badań i Projektów
na co najmniej 10 dni przed terminem złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu do odpowiedniej
instytucji, wskazanym w dokumentacji konkursowej. 

W większości konkursów instytucja organizująca konkurs określa wzór
umowy konsorcjum lub wskazuje niezbędne elementy, które powinny być
w takiej umowie określone.
Zatwierdzenie umowy konsorcjum przebiega podobnie, jak opisana
powyżej procedura zatwierdzenia do realizacji nowego projektu na
Politechnice Poznańskiej. Zazwyczaj umowa konsorcjum jest elementem
zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego.
Politechnika jako jednostka sektora finansów publicznych jest
zobowiązana do funkcjonowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych
(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Jest to
związane w szczególności z obowiązkiem przestrzegania dyscypliny
finansów publicznych. Ma to swoje odzwierciedlenie również w organizacji
współpracy    z    zewnętrznymi     podmiotami     i     przejawia      się      m.in.     
w bezwzględnym obowiązku egzekwowania wszelkich kar umownych czy
odsetek, naliczonych od zaległości z tytułu nieotrzymanych w terminie
płatności.  Wynika  z  tego,  że  uczelnia  publiczna nie może  podjąć  decyzji   
o zaniechaniu egzekwowania kar umownych czy naliczonych odsetek. Nie
jest to sprawa wizerunkowa lecz bezwzględny obowiązek. Innym
obowiązkiem, wynikającym z powyższej ustawy, jest konieczność
rozliczenia otrzymanej dotacji we wskazanym terminie. Dla uczelni
nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji jest nie tylko naruszeniem
warunków umowy konsorcjum lub umowy o dofinansowanie, ale także
naruszeniem wspomnianej dyscypliny finansów publicznych.

podział zadań projektowych pomiędzy uczestnikami konsorcjum,
zakres odpowiedzialności konsorcjantów za wykonanie zadań
projektowych, 
sposób reprezentacji (zakresu upoważnienia lidera konsorcjum)                            
i sposób funkcjonowania konsorcjum: prawa i obowiązki konsorcjantów,
wprowadzanie zmian do projektu, zmiana składu konsorcjum, itp.,
sposób przekazywania wyników badań,
określenie podziału praw autorskich i praw do wyników projektu.

W przypadku realizacji projektów partnerskich z Politechniką Poznańską
niezbędne jest zawarcie umowy konsorcjum, w której zostaną
uregulowane między innymi:
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Kolejną konsekwencją obowiązku przestrzegania przez uczelnię publiczną
zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym, jest konieczność stosowania przy
dokonywanych zakupach procedur zamówień publicznych, co zostało
szczegółowo opisane w rozdziale 11 niniejszej instrukcji.
Schemat przygotowania projektu we współpracy z PP:

Główny cel

Znalezienie pracowników
naukowych do projektu.

Uwarunkowania współpracy

Metody nawiązania współpracy

Pracownik naukowy nie ma
obowiązku uczestniczenia                        
w projektach, które nie są
projektami naukowymi, tj.                        
w wyniku ich realizacji nie będzie
na przykład publikacji artykułów
naukowych; konkretny pracownik
naukowy nie ma obowiązku
angażowania się w konkretny
projekt lub zlecenie, choć jednym           
z jego obowiązków powinna być
aktywność w obszarze
projektowym lub zleceniowym.

W przypadku projektów
naukowych współpracę można
podjąć za pośrednictwem
pracownika naukowego uczelni,
zainteresowanego realizacją
występujących w projekcie prac
badawczych; w tym celu warto
analizować funkcjonujące bazy
pracowników Politechniki
Poznańskiej takie jak na przykład
Forum Akceleracji Wiedzy
Technicznej (Forum Akceleracji
Wiedzy Technicznej).
Kolejną możliwością jest kontakt              
z jednostką administracyjną uczelni,
tj. Działem ds. Badań i Projektów,
podlegającą prorektorowi ds. nauki.
Można również skontaktować się             
z konkretnymi wydziałami uczelni,
nawiązując kontakt z dziekanem
właściwym ds. współpracy                           
z gospodarką/biznesem (patrz:
rozdział 14).

„Kiedy potrzebujesz
innowacj i ,  potrzebujesz

współpracy .”
 
Marissa  Mayer

http://www.awt.org.pl/projekty/inkubator-innowacyjnosci/znajdz-pracownika-naukowego-do-wspolpracy/
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5. JAK DOTRZEĆ DO EKSPERTA?

Istotne jest, w jakim celu instytucja chce nawiązać kontakt z pracownikiem
Politechniki Poznańskiej, który ma występować w roli eksperta. Kategoria
podmiotów, nawiązujących współpracę z Politechniką Poznańską, może być
zróżnicowana, natomiast najczęściej wyróżnić można: 

przedsiębiorstwa,
poszukujące rozwiązań

techniczno-organizacyjnych

instytucje doradcze,
poszerzające grono
specjalistów w celu

zwiększenia atrakcyjności
swojej oferty rynkowej

instytucje samorządowe –
urzędy, szkoły, które dla

podniesienia skuteczności
lub efektywności swoich
bieżących działań chcą
nawiązać współpracę

z uczelnią

Tak, jak grupa podmiotów poszukująca eksperta może być zróżnicowana, tak
zakres przedmiotowy prac, dla których potrzebny jest ekspert może być
różnorodny:

ANALIZA POTRZEB PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE KONTAKTU Z EKSPERTEM

poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów techniczno-
organizacyjno-prawnych,
potrzeba ekspertyzy sygnowanej przez uczelnię lub specjalistę                     
z danej dziedziny,
przeprowadzenie badań i analiz z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu (w przypadku, gdy Politechnika
Poznańska dysponuje nowszym technologicznie sprzętem),
potrzeba potwierdzenia gotowej ekspertyzy przez osobę                                   
z uprawnieniami,
wspólne występowanie o dofinansowanie w sytuacji, w której
wymagany jest udział uczelni, 
współpraca w organizacji wydarzenia promocyjno-
szkoleniowego (np. konferencja branżowa). 
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Naturalnym sposobem na znalezienie eksperta jest odwiedzenie strony
internetowej Politechniki Poznańskiej. 

Wyszukaj usługę lub eksperta
Na głównej stronie Politechniki Poznańskiej 
w zakładce Biznes znaleźć można odwołanie
do podstrony „Wyszukaj usługę lub eksperta” [1], 
która odwołuje do kontaktu z Działem Informacji
i Promocji PP, e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl,
a na stronie tej znajdują się również „katalogi
aparatury Politechniki Poznańskiej”. Udostępnione
tam pliki do pobrania – nazwane są dość
enigmatycznie, np.: wa_ka_pl.pdf, KA_WIZ.pdf, 
czy bardziej nakierowująco:
PP_katalog_aparatury_WFT.pdf. W plikach
znaleźć można ofertę badawczą oferowaną przez
poszczególne wydziały z odwołaniem do osób –
ekspertów odpowiedzialnych za danych zakres
przedmiotowy. W przedstawionych katalogach, za
usługi z wykorzystaniem prezentowanego sprzętu,
odpowiedzialni są eksperci z poszczególnych
wydziałów, do których podane są dane kontaktowe.

Spółka Celowa
Politechnika Innowacje
Kolejnym odwołaniem z zakładki Biznes
jest wskazanie podstrony: „Spółka Celowa
Politechnika Innowacje” [2]
z adnotacją, że: „Model biznesowy spółki
Politechnika Innowacje zakłada
współpracę z otoczeniem społeczno-
gospodarczym uczelni w zakresie
oferowania usług badawczych
i prowadzenia prac zleconych służących
rozwiązaniu określonych problemów,
przede wszystkim technologicznych
i organizacyjnych” i wskazaniem adresu
e-mail: biuro@pi.put.poznan.pl.

JAK POSZUKAĆ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z EKSPERTEM Z POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ? 

[1] Wyszukaj usługę lub eksperta
[2] Spółka Celowa Politechnika Innowacje
[3] Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
[4] Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej

Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznańskiej
Na stronie Politechniki Poznańskiej znaleźć można
link do Centrum Transferu Technologii Politechniki
Poznańskiej [3], którego podstawowa działalność
polega na realizacji działań zmierzających do
licencjonowania i przenoszenia praw do wyników
działalności naukowej pracowników Politechniki
Poznańskiej. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Politechniki Poznańskiej
 Znalezienie eksperta na Politechnice
Poznańskiej możliwe jest również poprzez
działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju
Politechniki Poznańskiej [4], która
zajmuje się m.in. „(…) upowszechnianiem
w kraju i za granicą działalności naukowo-
badawczej i dydaktycznej Politechniki
Poznańskiej”. Kontakt z Fundacją
następuje przez adres
fundacjapp@put.poznan.pl. 

https://www.put.poznan.pl/
mailto:dzial.promocji@put.poznan.pl
https://www.put.poznan.pl/znajdz-eksperta
https://www.put.poznan.pl/znajdz-eksperta
https://www.put.poznan.pl/znajdz-eksperta
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/PP_katalog_aparatury_WFT.pdf
mailto:biuro@pi.put.poznan.pl
https://www.put.poznan.pl/znajdz-eksperta
https://www.put.poznan.pl/spolka-politechnika-innowacje
https://www.ctt.put.poznan.pl/pl/
https://www.put.poznan.pl/fundacja-na-rzecz-rozwoju
mailto:fundacjapp@put.poznan.pl
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[5] System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej 
[6] Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej
[7] Informator Politechniki Poznańskiej

SIN i Bibliografia
Publikacji Pracowników
Politechniki Poznańskiej 
Przegląd aktywności naukowej
poszukiwanego eksperta można mierzyć
liczbą publikacji naukowych. Dorobek
piśmienniczy i wydawniczy (artykuły,
książki, rozdziały, raporty) autorstwa
pracowników i doktorantów Politechniki
Poznańskiej (a także prace dyplomowe
studentów) dostępny jest poprzez System
Informacji Naukowej Politechniki
Poznańskiej [5] (SIN Politechniki
Poznańskiej). SIN kataloguje dorobek
pracowników od 2013 r. Wcześniejsze
publikacje dostępne są w bazie:
Bibliografia Publikacji Pracowników
Politechniki Poznańskiej [6]. 

Dostęp do publikacji
pracowników skupionych
w ramach Forum Akceleracji
Wiedzy Technicznej
Szybki dostęp do publikacji pracowników
skupionych w ramach Forum Akceleracji Wiedzy
Technicznej znajduje się na stronie Forum:
Członkowie Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej
(ścieżka w odniesieniu do każdego pracownika:
Więcej       Dane kontaktowe        Dorobek naukowy).

Informator Politechniki
Poznańskiej – baza
Pracowników 
Jeżeli znamy imię i nazwisko
poszukiwanej osoby, albo jednostkę
organizacyjną, to kontakt telefoniczny
i e-mailowy możemy znaleźć
w Informatorze Politechniki Poznańskiej –
baza Pracowników [7]. Ze względu na
nieuporządkowaną strukturę słownika
Jednostka organizacyjna przeszukiwanie
bazy bez znajomości imienia i nazwiska
jest dość kłopotliwe. 

Wskazówka
Na podstawie doświadczeń przedsiębiorców
kontaktujących się z pracownikami Politechniki
Poznańskiej w celu znalezienia eksperta wiadomo,
że najszybszy kontakt oraz największe szanse na
nawiązanie kooperacji uzyskuje się trafiając do
pracownika bezpośrednio zainteresowanego
współpracą. 

Na podstawie wieloletniej praktyki budowania relacji z przedsiębiorstwami, potwierdza się fakt, że
składając wiele wniosków o projekt, startując w wielu przetargach, w efekcie realizowane są
nieliczne, albo nawet jeden projekt po wielu latach. Nie jest odosobnionym przypadkiem
rozpoczęcie współpracy z przedsiębiorstwem, zorganizowanie  kilku wielogodzinnych spotkań, na
których omawiana jest tematyka wspólnego przedsięwzięcia, a następnie dochodzi do zakończenia
współpracy przez podmiot zewnętrzny i rozpoczęcia realizacji projektu z zupełnie innym
ekspertem czy inną uczelnią.

Komentarz

https://sin.put.poznan.pl/
https://library.put.poznan.pl/bib/
https://informator.put.poznan.pl/app/search
http://www.awt.org.pl/projekty/inkubator-innowacyjnosci/znajdz-pracownika-naukowego-do-wspolpracy/


Tak, jak w przypadku przepisów funkcjonowania uczelni w ramach systemu szkolnictwa,
tak też w zakresie realizowania studiów dualnych podstawowe zasady opierają się na
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Najistotniejsze
artykuły przytoczono poniżej:
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6. JAK ZORGANIZOWAĆ
STUDIA DUALNE?
PODSTAWA PRAWNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ STUDIÓW DUALNYCH (STUDIÓW
PRAKTYCZNYCH)

Art. 62. 
Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym
prowadzonymi   z  udziałem  pracodawcy.   Organizację   studiów    określa    umowa    zawarta   
w formie pisemnej [8]. 

1. Studia są prowadzone na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich.
2. Studia są prowadzone na profilu:
1) praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom
kształtującym umiejętności praktyczne;
2) ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.

Art. 64.

6. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni wymiar praktyk
zawodowych przewidzianych w programie studiów o profilu praktycznym może zostać
ustalony   na   poziomie   niższym   niż   określony   w  art.  67   ust.   5.   Senat  dokonuje   zmian   
w programie studiów, w tym ustala wymiar praktyk zawodowych, mając na względzie
konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i umożliwienia osiągnięcia efektów
uczenia się określonych w programie studiów.

Art. 51b.

5. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co
najmniej:
1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich;
2)  3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia.

Art. 67. 

1. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni
posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć
oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie. 
2. W ramach programu studiów o profilu: 1) praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć
prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako
podstawowym miejscu pracy”.

Art. 73.

[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
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Studia dualne, czyli studia o profilu praktycznym, stanowią obok profilu
normalnego (tj. profilu ogólnoakademickiego) rozszerzenie oferty
edukacyjnej Politechniki Poznańskiej. Podstawowa korzyść dla studentów
opiera się na ścisłym powiązaniu procesu kształcenia ze zdobywaniem
praktycznych umiejętności w przedsiębiorstwach. Realizacja studiów
dualnych korzystna jest zarówno dla pracodawcy, jak i uczelni.

PODSTAWOWE KORZYŚCI REALIZOWANIA STUDIÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM

Przykładowe korzyści wynikające
z realizacji studiów dualnych dla studenta:

zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie
studiowania,
powiązanie wiadomości teoretycznych                              
z możliwością ich weryfikacji w praktyce zwiększa
efektywność kształcenia – wdrażanie rozwiązań
poznanych na uczelni powoduje szybsze
przyswajanie wiedzy,
budowanie doświadczenia zawodowego, które
stanowi realizację ścieżki edukacyjnej, pozwala
także zweryfikować lub umocnić decyzje
związane z wyborem kariery zawodowej, jeszcze
na etapie kształcenia,
uzyskanie przez studentów praktyki zawodowej,
która często jest warunkiem zdobycia pracy na
etapie późniejszej kariery zawodowej,
poznanie realnych problemów związanych                      
z kierunkiem kształcenia – realizacja rozwiązań
wdrożeniowych w przedsiębiorstwie,
realizacja zadań projektowych oraz realizacja prac
inżynierskich w oparciu o bieżące zadania
realizowane w przedsiębiorstwie, 
konkretne zadania projektowe umożliwiają
pracodawcy podnoszenie kompetencji
pracowników w bardzo wąskich specjalnościach,
uzyskanie wynagrodzenia w formie stypendium,
możliwość zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Przykładowe korzyści wynikające
z realizacji studiów dualnych dla pracodawcy: 

pozyskanie kandydata na pracownika, możliwość
zweryfikowania dopasowania pracownika                    
do wymagań organizacji (szczególnie istotne                       
w sytuacji deficytu pracowników), 
współpraca z uczelnią w zakresie rozwiązań
bieżących zadań produkcyjnych, ale również
możliwość wnioskowania o projekty rozwojowe,
współpraca z uczelnią w zakresie innowacyjnych
rozwiązań zarówno technicznych,                                   
jak i organizacyjnych.
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Przykładowe korzyści wynikające z realizacji
studiów dualnych dla uczelni: 

utrzymanie kontaktu z rynkiem pracy –
pozyskiwanie realnych przykładów potrzebnych   
 w procesie kształcenia,
możliwość realizacji prac badawczych,
pozyskanie praktycznych tematów do realizacji
prac dyplomowych oraz prac projektowych na
poszczególnych zajęciach,
wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy
pomiędzy uczelnią i partnerami z przemysłu może
skutkować wspólnym wnioskowaniem o projekty
naukowe czy badawczo-wdrożeniowe,
możliwość wprowadzania autorskich
przedmiotów obieralnych, bazujących na
obecnych i przyszłych potrzebach pracodawców,
które wynikają ze zmian w otoczeniu
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. 

Podpisanie umowy na organizację1
Zgodnie z zapisami Ustawy uruchomienie studiów dualnych jest
uwarunkowane podpisaniem umowy na organizację i prowadzenie
studiów o profilu praktycznym pomiędzy uczelnią a pracodawcą, u którego
realizowane  będą   zajęcia   praktyczne.   Studia  dualne  realizować  można
z jednym partnerem, natomiast najczęściej jest to grupa pracodawców.

ETAPY URUCHAMIANIA STUDIÓW DUALNYCH

Okres realizowania i umiejscowienie w programie studiów2
Decyzją Rady Wydziału określany jest okres realizowania studiów dualnych
oraz umiejscowienie ich w programie kształcenia (wydział, kierunek
studiów,  specjalność, stopień studiów, forma studiów, profil kształcenia
oraz liczba semestrów).

Określona liczba studentów i okres trwania3
Studia dualne realizowane są zarówno na I, jak i na II stopniu, wśród
studentów zrekrutowanych w standardowy sposób na studia na
Politechnice Poznańskiej.  Przed rozpoczęciem studiów określona jest
liczba studentów i okres trwania studiów z możliwością wznawiania edycji.

Zajęcia teoretyczne na uczelni i praktyczne u pracodawcy4
Zajęcia na studiach dualnych odbywają się zgodnie z programem
kształcenia, składającym się z zajęć teoretycznych, odbywanych na uczelni,
oraz     zajęć     dydaktycznych     i     praktyk     studenckich,    realizowanych
u pracodawcy. Praktyki, zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami,
określonymi w regulaminie studiów, podlegają zaliczeniu przez wpis do
systemu e-Proto [9], który jest dokonywany przez opiekuna praktyk
studenckich.

[9] E-Proto, to system na Politechnice Poznańskiej, w którym wpisywane są wszystkie zaliczenia
przedmiotów.
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Plan studiów dualnych5
Plan studiów dualnych, zatwierdzany przez Radę Wydziału, obejmuje
wymagane kartami ECTS efekty kształcenia, ale jednocześnie uwzględnia
wskazane przez pracodawcę wnioski dotyczące kompetencji, jakie
powinien zdobyć student w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych, a które są wymagane dla przygotowania
zawodowego studenta. 

Zapisy w umowie6
Umowa z pracodawcą powinna obejmować procentowy udział zajęć
praktycznych     i     dydaktycznych,     z     rozbiciem     na     ich     realizację   
w poszczególnych semestrach. Umowa powinna obejmować również
zasady wynagrodzeń świadczonych studentom w czasie praktyk.
Odrębne zapisy na poziomie umowy student-pracodawca mogą dotyczyć
zasad zatrudniania po okresie realizacji studiów.

Wydział Elektryczny,
Kierunek: automatyka 

i robotyka wspólnie
z 9. firmami:

 Volkswagen Poznań,
Phoenix Contact

Wielkopolska Sp. z o.o.,
Gestamp Polska Sp. z.o.o.,

STER Sp. z o.o.,
Beiersdorf Manufacturing

Poznań Sp. z o.o.,
Blum Polska Sp. z o.o.,
Bridgestone Sp. z o.o.,

FlexLink Systems
Polska Sp. z o.o.,

ROB-TECH Sp. z o.o.

PRZYKŁADOWE STUDIA DUALNE DOTYCHCZAS REALIZOWANE NA POLITECHNICE
POZNAŃSKIEJ [10]:

Wydział Budowy Maszyn
i Zarządzania, Kierunek:

mechanika i budowa
maszyn, wspólnie

z 7. firmami:
 PHOENIX CONTACT,

Solaris Bus & Coach SA,
Blum Polska Sp. z o.o.,

STER Sp. z o.o.,
Zakłady Mechaniczne

Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.,
FlexLink Systems
Polska Sp. z o. o.,
A.S. Adrian Stern.

Automatyka i Robotyka
wspólnie z 9. firmami:
 Bridgestone, FlexLink

Systems Polska Sp. z o.o.,
Gestamp Polska sp. z o.o.,

NIVEA Polska, Phoenix
Contact Wielkopolska,

ROB-TECH, STER,
Volkswagen Poznań,

Beiersdorf Manufacturing
Poznań.

[10] Studia dualne na Politechnice Poznańskiej

https://air.dualne.put.poznan.pl/
https://wbmiz.put.poznan.pl/pl/studia-dualne
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PUBLIKACJA I UPOWSZECHNIANIE OFERT PRAKTYK, STAŻY PRACY

7. JAK ZNALEŹĆ STUDENTA NA
PRAKTYKI, NA STAŻE LUB DO PRACY?
Istnieje kilka możliwości, by pozyskać praktykanta lub praktykantkę, stażystę lub
stażystkę, co często owocuje nawiązaniem długotrwałej współpracy firmy ze
studentem lub studentką.

Oferty publikować można bezpłatnie m.in. na:

stronie CPiK

Stronie Centrum Praktyk i Karier
Politechniki Poznańskiej (CPiK).

stronie system.zawodowcy.org

Stronie system.zawodowcy.org
(portalu komunikacji pracodawców
ze studentami i absolwentami
Politechniki Poznańskiej oraz 
uczniami i absolwentami techników 
z Wielkopolski).

drukowane plakaty

Poprzez wydrukowane plakaty
informacyjne, które można umieszczać
w wyznaczonych miejscach
(w przypadku innych miejsc, niż
wyznaczone, konieczne jest pismo
do Kanclerza Politechniki Poznańskiej
z prośbą o zgodę).

Dział Informacji i Promocji

Poprzez Dział Informacji i Promocji
Politechniki Poznańskiej
dzial.promocji@put.poznan.pl oraz
prowadzone przez ten dział media
społecznościowe, czy ekrany
telewizyjne w budynkach Politechniki
Poznańskiej.

Ponadto istnieje możliwość promocji ofert poprzez kanały komunikacji, w tym:

targi pracy

Wiosną każdego roku (z wyjątkiem
okresu związanego z epidemią COVID-
19) organizowane są Targi Pracy.
Przedstawiciele firm mają możliwość
bezpośredniej promocji ofert praktyk,
staży i pracy.

Najskuteczniejszym sposobem
upowszechniania ofert praktyk,

staży i pracy jest działanie
wielokanałowe, gdzie oferty
publikowane są w różnych

miejscach online, a dodatkowo
informacja o ofertach pojawia się
w mediach społecznościowych.

http://www.cpk.put.poznan.pl/
http://www.system.zawodowcy.org/
http://system.zawodowcy.org/
mailto:dzial.promocji@put.poznan.pl
https://www-old.put.poznan.pl/pl/wydarzenia/targi-pracy
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stoisko promocyjne firmy na terenie Politechniki Poznańskiej
rozstawione w uzgodnionym terminie,
zorganizowanie warsztatów/prezentacji/rozmowy kwalifikacyjnej,
dzień firmy na Politechnice Poznańskiej,
dystrybucję plakatów na ternie Uczelni.

Absolwenci Politechniki Poznańskiej należą do najbardziej
poszukiwanych specjalistów na rynku. Aktywna obecność firm na
uczelniach jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskania
przyszłych pracowników. Dlatego też, prócz wyżej wspomnianych
możliwości, Centrum Praktyk i Karier proponuje m.in.:

JAK ZNALEŹĆ PRAKTYKANTA LUB PRAKTYKANTKĘ?

Praktyki  mogą być dwojakiego  rodzaju:  obowiązkowe  i  nieobowiązkowe.  
W przypadku praktyk nieobowiązkowych pracodawca może poszukiwać
osoby do współpracy z dowolnego stopnia i kierunku kształcenia, bez
konieczności podpisywania umów z Politechniką Poznańską (obowiązuje
jedynie umowa ze studentem). 
Praktyki obowiązkowe odbywają się zazwyczaj po 6 semestrze I stopnia (na
niektórych kierunkach czasami po 4 semestrze), lub/oraz po zakończeniu II
stopnia (jedynie dla wybranych kierunków). Praktyki obowiązkowe
wymagają podpisania porozumienia o współpracy, na podstawie którego
wystawiane jest skierowanie lub umowa trójstronna między
przedsiębiorstwem, Politechniką Poznańską i studentem. Student podczas
praktyk nie otrzymuje wynagrodzenia z Politechniki Poznańskiej. Istnieje
możliwość wypłaty wynagrodzenia za praktykę, jednakże jest to
regulowane          odrębnymi          umowami          pomiędzy          studentem      
a przedsiębiorstwem.
Praktyki obowiązkowe powinny odbywać się od początku lipca do połowy
września. Zrealizowanie praktyk w innym terminie jest możliwe za zgodą
prodziekana danego wydziału ds. studenckich. W zależności od kierunku
kształcenia praktyki powinny obejmować okres (zakres czasowy podany
przez władze wydziału) zazwyczaj od 4 do 6 tygodni lub 120 do 160 godzin
(maksymalnie 40 godz. tygodniowo i 8 godz. dziennie). Praktyka
obowiązkowa musi obejmować zakres zgodny z ramowym programem
praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków studiów, a także
pozwalać na osiągnięcie celów i efektów kształcenia przypisanych do
praktyk (dostępnych na stronach internetowych wydziałów). 
Po publikacji oferty praktyk np. na stronie CPiK lub/i
system.zawodowcy.org, student składa do przedsiębiorstwa dokumenty
aplikacyjne. Dokumentacja praktyk różni się w zależności od kierunku
studiów i określonego wydziału. 
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http://www.cpk.put.poznan.pl/
http://system.zawodowcy.org/
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Przed odbyciem praktyki
student powinien mieć: 

– wystawione skierowanie na podstawie wcześniej
podpisanego porozumienia o współpracy lub
wypełnioną i podpisaną przez wszystkie strony umowę
trójstronną (przedsiębiorstwo, uczelnia i student),
– ubezpieczenie NNW, które na okres obowiązkowych
praktyk zapewnia uczelnia,
– badanie lekarskie – o ile jest takowe wymagane przez
firmę (kwestia występowania czynników szkodliwych
podczas odbywania praktyk).

Studenci odbywający praktykę
zawodową i dyplomową
zobowiązani są do:

– zapoznania się z programem praktyki i jego realizacji,
– zgłoszenia się w miejscu praktyki w wyznaczonym
terminie,
 – zapoznania się z regulaminem organizacyjnym
zakładu pracy, w którym odbywają praktykę,
 – wykonywania poleceń opiekuna praktyki
oraz innych przełożonych w miejscu odbywania
praktyki,
– przestrzegania przyjętego w miejscu odbywania
praktyki trybu i porządku pracy oraz przepisów
o ochronie tajemnicy służbowej, a także przepisów BHP.

Celem uzyskania zaliczenia
praktyk przez studenta należy
złożyć bezpośrednio do
dziekanatu: 

–  1 egzemplarz umowy trójstronnej lub skierowania
na praktykę, 
– zaświadczenie o odbyciu praktyk z zakładu pracy, 
 – sprawozdanie z przebiegu praktyk (zgodnie ze
wzorem i zakresem praktyk obowiązkowych na danym
wydziale i dla danego kierunku studiów),
– ankietę.

Z badań przeprowadzonych przez zespół Akceleratora Wiedzy Technicznej® na Wydziale
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej wynika, że studenci Politechniki
Poznańskiej (n=168) najczęściej poszukują praktyk w miesiącach od marca do czerwca
(rys. 3). Dlatego najpóźniejszym miesiącem publikacji oferty praktyk powinien być luty.
Studenci najczęściej poszukują ofert praktyk w Internecie, co wskazano na rys. 4.

0% 25% 50% 75%

Styczeń 
Luty 

Marzec 
Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 
Październik 

Listopad 
Grudzień 

Rysunek 3. Terminy poszukiwania praktyk
przez studentów i studentki PP

Źródła wykresów: Szafrański M., Starnowska M., (2020), Badanie ankietowe dot. okresów poszukiwania
staży lub praktyk przez studentów. Kiedy zarzucić wędkę, by złowić kandydata?

Część 1. Akcelerator Wiedzy Technicznej® Politechnika Poznańska
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Staże dla studentów Politechniki Poznańskiej
są nieobowiązkowe i nie są finansowane przez
Politechnikę Poznańską (z wyjątkiem dedykowanych
projektów stażowych). Pracodawca w dowolny sposób
może publikować ofertę stażu i poszukiwać osoby do
współpracy z dowolnego stopnia i kierunków studiów,
bez konieczności podpisywania umów trójstronnych
z Politechniką Poznańską. Po publikacji oferty staży
np. na stronie Centrum Praktyk i Karier lub/i
system.zawodowcy.org student lub studentka składa
do przedsiębiorstwa CV i list motywacyjny
z prośbą o umożliwienie odbycia stażu. Jeśli
przedsiębiorstwo, przyjmujące studenta na staż,
potwierdzi przyjęcie, dalsza korespondencja dotycząca
warunków i zakresu staży odbywa się tylko między
przedsiębiorstwem a studentem lub studentką (bez
udziału Politechniki Poznańskiej). Stażysta podczas
stażu nabywa umiejętności praktyczne, które są
niezbędne do tego, by w przyszłości wykonywać pracę.
Zazwyczaj okres stażu obejmuje 3 miesiące.

Po publikacji oferty pracy np. na stronie CPiK 
lub/i w system.zawodowcy.org student lub studentka
składa do przedsiębiorstwa aplikację, np. CV i list
motywacyjny. Dalej prowadzona jest rekrutacja przez
przedsiębiorstwo. Korespondencja, dotycząca warunków
możliwej współpracy i zgodności kompetencji
kandydatki lub kandydata z oczekiwaniami pracodawcy,
odbywa się tylko między przedsiębiorstwem a studentem
lub studentką (bez udziału Politechniki Poznańskiej). 
W przypadku system.zawodowcy.org korzystać można 
z prostej funkcjonalności, wizualizującej kolejne etapy
rekrutacji kandydatów/kandydatek (rys. 5), filtrować ich
między innymi pod kątem lokalizacji, aktywności pracy 
w laboratoriach lub potwierdzania nabycia w
laboratoriach konkretnych umiejętności technicznych
(dotyczy uczestników dodatkowych zajęć
specjalistycznych w laboratoriach w projekcie „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”).

Jak znaleźć stażystkę lub stażystę?

Jak znaleźć kandydatkę lub kandydata do pracy?

http://system.zawodowcy.org/
http://www.system.zawodowcy.org/
http://www.system.zawodowcy.org/
http://system.zawodowcy.org/
http://www.system.zawodowcy.org/
http://system.zawodowcy.org/
http://www.system.zawodowcy.org/
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Rysunek 5. Etapy rekrutacji kandydatów / kandydatek w system.zawodowcy.org

8. JAK WSPÓŁUCZESTNICZYĆ
W EDUKOWANIU STUDENTÓW?
Studenci, potencjalni pracownicy na wielkopolskim rynku pracy,  podkreślają
i wielokrotnie zgłaszają w ankietach studenckich, także bezpośrednio
prowadzącym zajęcia oraz władzom Politechniki Poznańskiej, ważność
współpracy edukacji i biznesu. Osoby z praktycznym podejściem do
rozwiązywania problemów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych
organizacji, z wiedzą i doświadczeniem w określonej dziedzinie, niemal
zawsze mają bardzo silny wkład w edukację studentów. Współuczestnictwo
przedstawicieli    firm,    instytucji    publicznych    i    organizacji    wpisuje    się
w społeczną odpowiedzialność biznesu. Pozwala też na upowszechnianie
działań i innowacji przedsiębiorstw, a także ich kreowanie i doskonalenie np.
w ramach projektów studenckich.

http://system.zawodowcy.org/
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Zdarza się, że niektórzy studenci nawet 5. semestru studiów inżynierskich
rzadko uczestniczyli w stażach lub praktykach w przedsiębiorstwach, co istotnie
utrudnia z jednej strony weryfikację wiedzy teoretycznej, z drugiej – realizację
projektów związanych z określonym kierunkiem studiów. Studenci niemający
kontaktu z przedsiębiorstwami słabiej rozumieją złożone tematy, dotyczące
funkcjonowania organizacji. 
Na Politechnice Poznańskiej Rektor i Dziekani określają zasady organizowania
wycieczek dla studentów, które mogą być przeprowadzone w ramach zajęć na
Politechnice Poznańskiej lub poza nimi. Zwyczajowo przyjęte jest, że ostatecznie
o formie i czasie takich zajęć decyduje prowadzący zajęcia. Wycieczki takie
mogą odbywać się w trakcie zajęć, ale mogą też mieć miejsce w innych
godzinach.   Termin   wizyty   zawsze   uzgadniany i potwierdzany jest z
przedstawicielami firmy, do której wycieczka ma się odbyć. Zakres tematyki
wycieczki powinien pokrywać się z tematyką określonych zajęć i kierunku
kształcenia (chyba, że wycieczka jest organizowana poza zajęciami –
dodatkowo). Harmonogram wycieczki, jak i tematyka, proponowana jest przez
przedstawicieli firm i zatwierdzana przez prowadzącego zajęcia na Politechnice
Poznańskiej. Termin wycieczki powinien odbywać się w miesiącach kształcenia,
jednak ze względu na kalendarz roku studenckiego sugerowane miesiące (choć
nie jedyne)   wizyt w firmach   to listopad, grudzień   oraz kwiecień i maj. Termin
i zakres wycieczki najlepiej ustalić na miesiąc przed wizytą w firmie. Po
ustaleniu terminu wizyty prowadzący zajęcia musi bowiem zgłosić wycieczkę
studentów jako zajęcia w terenie oraz zebrać informację o ubezpieczeniach
studentów oraz dostarczyć ją do odpowiednich jednostek administracyjnych
Politechniki Poznańskiej.
W przypadku firm, które szukają kontaktu do pracowników Politechniki
Poznańskiej z wybranego zakresu tematycznego zajęć, sugeruje się odszukanie
wybranej karty ECTS z danego przedmiotu i określonego kierunku. Na każdej
karcie ECTS widoczny jest kontakt do osoby odpowiedzialnej za dany
przedmiot i to z nią proponuje się kontaktować w pierwszej kolejności. Lista
przedmiotów, prowadzonych na wszystkich dostępnych kierunkach
Politechniki Poznańskiej wraz z kartami ECTS i kontaktami do prowadzących,
dostępna jest na stronie Karty ECTS. 

 Wycieczki studentów do firm
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 Wykłady
 

wykład realizowany w ramach siatki zajęć – zgodnie z wykazem i zakresem
kart ECTS,
wykład otwarty – o dowolnej tematyce.

Wizyta eksperta-praktyka na wykładzie jest bardzo mile widziana wśród
prowadzących zajęcia. Taka forma współpracy realizowana może być w dwóch
formach:

W przypadku wykładu prowadzonego przez eksperta z firmy sugeruje się
zapoznanie się z siatką zajęć dla określonego kierunku kształcenia i odszukanie
przedmiotu, który mógłby   być   zbieżny   z   obszarem zainteresowania firmy.
W tym przypadku ścieżka postępowania jest podobna, jak w przypadku
wycieczek,   i   należy   skontaktować   się   z   osobą   wskazaną   w karcie ECTS.
W przypadku wykładu prowadzonego w ramach zajęć, najczęściej sugeruje się
(choć nie zawsze), by termin wizyty eksperta z firmy był zgodny z planem
wykładów wskazanym w grafiku określonego kierunku kształcenia. Termin
wizyty potwierdzony jest przez prowadzącego i z nim uzgadniany jest czas
spotkania. Może on np. wynosić od 30 do 90 minut i jest indywidualnie
uzgadniany z firmą).
Inną formą wykładów są wykłady otwarte, w których mogą uczestniczyć
studenci dowolnych kierunków z całej Politechniki Poznańskiej. W tym
przypadku tematyka może być dowolna, jednak frekwencja uczestników
spotkania   może być   istotnie mniejsza,   niż na   wykładach   organizowanych
w ramach zajęć.
Najlepszą formą prowadzenia wykładu jest obecność eksperta na zajęciach. Nie
wyklucza się prowadzenia spotkania ze studentami  w formie zdalnej,   jednak
w przypadku,  gdy  zajęcia planowo  odbywają się  w salach, prowadzący zajęcia
i   opiekun   studentów   powinien   przebywać   ze   studentami   we   wskazanej
w planie zajęć sali wykładowej.

https://www.put.poznan.pl/karty-ects


Na Politechnice Poznańskiej istnieje kilkadziesiąt kół naukowych i organizacji
studenckich.   Państwo,   jako   przedstawiciele   firm,   możecie  współpracować
z kołami w dowolnym zakresie. Sugeruje się bezpośredni kontakt z daną
organizacją. Wykaz kół naukowych i organizacji studenckich wskazany
dostępny jest na stronie Rejestr Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.
Kontakt do opiekunów kół naukowych to zawsze
imię.nazwisko@put.poznan.pl.
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W czasie edukacji studenci mają różne formy zajęć. Niektóre z nich to
ćwiczenia, projekty i laboratoria. W ich trakcie studenci nabywają kompetencje
społeczne i techniczne, rozwiązując najczęściej rzeczywiste problemy firm czy
innych organizacji. Prace te zazwyczaj realizowane są w grupach
kilkuosobowych, a zakresem tematycznym obejmują zagadnienia wskazane w
kartach ECTS. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać tematy wyzwań do podejmowania
w trakcie zajęć przez studentów. W trakcie kilku miesięcy pracy studenci mogą
być cały czas w kontakcie z przedstawicielami firm tak, by nie tylko otrzymywać
uwagi i sugestie dotyczące oczekiwanego rezultatu, ale także podpowiedzi
doświadczonego pracownika, praktyka. By zgłosić określone wyzwanie    do
 rozwiązania    przez   studentów   najlepiej    skontaktować  się z opiekunem
danego przedmiotu w kartach ECTS, co zostało opisane dokładniej powyżej.
Wyzwania mogą być zgłaszane również przez specjalne strony np. Wydziału
Inżynierii Zarządzania Pracodawca – dodaj ofertę case study.

Projekty dla studentów ukierunkowane na rozwiązywanie
problemów w firmie

prace inżynierskie – mogą być realizowane w grupach do 4 osób i powinny
obejmować zakres tematyczny określonego kierunku z naciskiem na
praktyczne wykorzystanie rezultatów prac np. usprawnienia procesów,
produktów, systemów;
prace magisterskie – realizowane indywidualnie, mające na celu
opracowanie nowych rozwiązań (np. w zakresie koncepcyjnym, możliwym
do wdrożenia), lub testowanie już wypracowanych. 

W przypadku rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w ramach prac
dyplomowych, obowiązuje podobna ścieżka poszukiwania osoby kontaktowej
na Politechnice Poznańskiej, jak w przypadku projektów opisanych wyżej.
Najlepiej skontaktować się z opiekunem przedmiotu wskazanym w karcie
ECTS,   który   zakresem  tematycznym  jest zbieżny  z określonym  wyzwaniem.
W niektórych przypadkach, istnieje możliwość zgłoszenia wyzwań również za
pośrednictwem strony internetowej, jak ma to miejsce np. w przypadku
Wydziału Inżynierii Zarządzania: Pracodawca – tematy prac dyplomowych.
W ramach pracy dyplomowej studenci mogą przeprowadzić badania,
zaproponować usprawnienia procesu lub koncepcję nowych produktów,
będących odpowiedzią na wyzwania firm.
Prace dyplomowe realizowane są na dwóch stopniach studiów:

Na prośbę dyplomanta w porozumieniu z firmą istnieje możliwość skorzystania
z procedury poufności wyników pracy (zachowania tajemnicy zawodowej przy
pisaniu pracy), która została opisana na stronie Centrum Praktyk i Karier
Poufność prac dyplomowych. Zgłoszenie powinno nastąpić najlepiej na etapie
określania tematu pracy dyplomowej.
Dodatkowo, w Zarządzeniu Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 21
kwietnia 2020 r. (RO/IV/20/2020) w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych
prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
w §4 znajduje się zapis, mówiący o możliwości objęcia prac dyplomowych
tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Prace dyplomowe na podstawie dokumentów z firm (w tym kwestie
tajności danych)

https://zco.put.poznan.pl/pl/rejestr-kol-naukowych-i-organizacji-studenckich/
https://psdwiz.put.poznan.pl/pracodawca-dodaj-oferte-case-study/
http://psdwiz.put.poznan.pl/pracodawca-tematy-prac-dyplomowych/
https://cat.put.poznan.pl/sites/default/files/poufno%C5%9B%C4%87_2020.pdf
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dzielenie się wiedzą praktyczną oraz wymaganiami kompetencyjnymi
stawianymi w przedsiębiorstwie wobec młodych kandydatów podczas
paneli informacyjnych; w przypadku paneli zdalnych  również  nagrywanych
i     udostępnianych     na     You Tube „Przedsiębiorczy zawodowcy”      oraz
w system.zawodowcy.org w części e-Learning, w repozytorium z doradztwa
zawodowego (informacja o tych wydarzeniach umieszczana jest m.in. na
stronie    zawodowcy.org,     wysyłana    jest     do    80     szkół     technicznych
w Wielkopolsce, jak i udostępniana na FB zawodowcy.org oraz LinkedIn
Akcelerator Wiedzy Technicznej®).
definiowanie wymagań kompetencyjnych w przedsiębiorstwie czyli
współudział w tworzeniu opisów stanowisk pracy - modele referencyjne
stanowisk pracy,  a   dalej  ścieżek karier.  Opracowania  te  są  udostępniane  
w system.zawodowcy.org jako wzorcowe opisy stanowisk pracy, do których
mogą porównywać się studenci i uczniowie korzystający z systemu. W
opisach stanowisk widoczne są nazwy firm, dzięki którym powstały te opisy.
Opisy stanowisk pozwalają młodym kandydatom i osobom kształcącym się
zdefiniować własne luki kompetencyjne i doskonalić profil zawodowy tak, by
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i być lepiej dopasowanym do
wymagań kompetencyjnych pracowników,
przyjmowanie na miesięczne staże (płatne z projektu „Czas zawodowców
BIS – zawodowa Wielkopolska”)  uczniów ostatnich klas  techników  ze  szkół              
z całej Wielkopolski (Wykaz szkół),
przekazywanie wiedzy uczniom z 80 współpracujących w projekcie szkół –
działania podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach
(Poznań, Piła, Kalisz) zaprojektowanych dla kilkunastu zawodów (Lista
zawodów),
inne formy współpracy indywidualnie uzgadniane z przedstawicielami
projektu.

Politechnika Poznańska włącza się w pomoc w rozwoju kształcenia
zawodowego w Wielkopolsce. Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy
i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie „Czas zawodowców BIS –
zawodowa Wielkopolska” mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie
Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą (WSEG). Sieć jest rozwijana przez
Politechnikę Poznańską we współpracy z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała
odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz
rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez
m. in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie
kierunków rozwoju  zawodowego,   trafniejsze   dopasowanie   ofert   staży do
umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu
www.system.zawodowcy.org, a także wsparcie szkół i pracodawców w procesie
komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. W ramach współpracy
przedsiębiorstwo może współuczestniczyć w edukacji uczniów techników
poprzez m.in.:

1.

2.

3.

4.

5.

  Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza
W JAKI SPOSÓB

PRZEDSTAWICIELE
FIRM, INSTYTUCJI

PUBLICZNYCH
I ORGANIZACJI MOGĄ

WSPÓŁUCZESTNICZYĆ
W EDUKOWANIU

STUDENTÓW?

 Praktyki i staże

W trakcie praktyk i staży opiekun w przedsiębiorstwie istotnie wpływa na
edukację młodego człowieka. Nauka ta może odbywać się w sposób
standardowy, czyli poprzez realizację zadań i prac wskazanych przez opiekuna
w firmie (opis praktyk i staży w rozdziale 7 instrukcji). Może się też odbywać na
zasadzie job  shadowingu,   czyli   całodniowej   obserwacji   pracy   innych   ludzi
w przedsiębiorstwie. W tym przypadku student osobiście może się przekonać,
na czym konkretnie polega praca, jakie obowiązki wykonuje się na wybranym
stanowisku, jakie kompetencje są potrzebne i z jakimi codziennymi wyzwaniami
należy się mierzyć. Job shadowing może być cennym elementem budowania
wizerunku otwartego, przyjaznego pracodawcy.

Kontakt:
Pl. Marii Skłodowskiej-

Curie 5, bud. B4,
60-965 Poznań

awt.czas.zawodowcow@
put.poznan.pl

tel. +48 61 224 45 20

https://www.youtube.com/channel/UCI1WQOwpNWYvLf4iGm9elQQ
https://system.zawodowcy.org/
https://zawodowcy.org/
https://www.facebook.com/zawodowcy.org
https://pl.linkedin.com/showcase/awt---akcelerator-wiedzy-technicznej
https://pl.linkedin.com/showcase/awt---akcelerator-wiedzy-technicznej
https://system.zawodowcy.org/Raporty/RaportyLista/Show/5608?Nazwa_stanowiska_opcjonalnie=&Zawod_opcjonalnie
https://system.zawodowcy.org/Raporty/RaportyLista/Show/5608?Nazwa_stanowiska_opcjonalnie=&Zawod_opcjonalnie
https://system.zawodowcy.org/SciezkiKariery/SciezkiKariery
http://system.zawodowcy.org/
https://zawodowcy.org/partnerzy/
https://zawodowcy.org/o-laboratoriach-2/
http://www.system.zawodowcy.org/
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9. JAK POSZUKIWAĆ TALENTÓW
NA UCZELNI?
Talent na uczelni – to szczególnie uzdolniony student, posiadający wyjątkowe
umiejętności i bardzo wysoki potencjał rozwojowy, a także przyjmujący postawę
zaangażowania w różnego rodzaju projekty/działania. Często dodatkowo posiada
wybitne osiągnięcia [11]. Jest to osoba o nieprzeciętnej inteligencji. Jej pomysły,
wiedza i umiejętności gwarantują wytworzenie nieproporcjonalnie dużej wartości
z udostępnionych zasobów [12].

[11] Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE, Kraków 2006, s. 172
[12] M. Morawski, B. Mikuła Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia
systemu

Koła naukowe

Kolejnym źródłem talentów są zajęcia nieobowiązkowe (warsztaty, szkolenia),
organizowane przez np. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Warsztaty, szkolenia

Pracodawca, zamieszczając ogłoszenie stażu dla najzdolniejszych studentów
połączone z indywidualnym rozwojem, również może znaleźć talent. Takie staże
można zamieścić na stronie system.zawodowcy.org.

system.zawodowcy.org

GDZIE SZUKAĆ TALENTÓW NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ?

Pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Poznańskiej mogą organizować
spotkania/warsztaty z pracodawcami, w ramach których pracodawca ma możliwość
obserwować zachowania studentów podczas wykonywania zadań. Dobrze
opracowane studium przypadku pomoże wyłonić utalentowanych studentów.

Spotkania/warsztaty z pracodawcami

Targi pracy to również miejsce, gdzie pracodawca, przygotowując warsztaty, gry
sytuacyjne, logiczne, może znaleźć utalentowanego kandydata na dane stanowisko.

Targi pracy

Kolejnym źródłem talentów są projekty przedsiębiorców dedykowane dla
studentów. Do takich projektów zgłaszają się studenci, którzy chcą rozwijać swój
potencjał, mają ponadprzeciętne zdolności. Łącznikiem będzie pracownik
dydaktyczno-naukowy, który moderuje realizację projektu.

Projekty przedsiębiorców dla studentów

Uzdolnieni studenci chcą się rozwijać, angażując się w różne koła naukowe,
organizacje studenckie Koła i organizacje studenckie, Samorząd Studentów
Politechniki Poznańskiej, dlatego pierwszym krokiem jest kontakt z Radą Kół
Naukowych kontakt@rkn.put.poznan.pl. Przedsiębiorca powinien mieć
sprecyzowany obszar współpracy, gdyż znacznie łatwiej dotrze do talentów
kontaktując się z danym wydziałem czy instytutem.

https://aip.put.poznan.pl/kontakt
https://system.zawodowcy.org/
https://system.zawodowcy.org/
https://system.zawodowcy.org/
https://system.zawodowcy.org/
https://system.zawodowcy.org/
https://put.poznan.pl/kola-i-organizacje-studenckie
https://samorzad.put.poznan.pl/
https://samorzad.put.poznan.pl/
mailto:kontakt@rkn.put.poznan.pl
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JAKIE SĄ GŁÓWNE KROKI PODCZAS POSZUKIWANIA TALENTÓW NA UCZELNI?

Poszukując utalentowanych studentów każde przedsiębiorstwo powinno
opracować listę zadań, które będą wykonywane przez talenty w organizacji.
Lista ta jest niezbędna, gdyż na jej podstawie zostaną określone
wymagania kompetencyjne oraz zostaną przygotowane zadania w celu
sprawdzenia umiejętności kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej
oraz ich selekcji. Na poniższym rysunku (rys. 6) przedstawiono główne kroki
w procesie poszukiwania talentów na uczelni:

opracowanie
listy zadań przez
pracodawcę dla
utalentowanych
studentów

01.

oferta dla
utalentowanego
studenta przygotowana
przez przedsiębiorstwo

02.

wybór ścieżki
nawiązania
kontaktu
z Uczelnią
(patrz: rozdział 14)

03.

wybór metod i narzędzi selekcji
utalentowanych studentów
(przygotowanie podobnych
zadań, które będą wykonywane
przez utalentowanych
kandydatów w przedsiębiorstwie)

04.

selekcja
utalentowanych
studentów – wybór
kandydata, który
w największym stopniu
spełnia oczekiwania
pracodawcy

05.

Rysunek 6. Główne kroki podczas poszukiwania utalentowanych studentów na uczelni.

10. EMPLOYER BRANDING, CZYLI JAK
PROMOWAĆ FIRMĘ NA UCZELNI?

   Świadomość istnienia firmy w społeczności akademickiej
istotnie pomaga funkcjonować na rynku. Ważne jest też,

żeby przedsiębiorstwo było pozytywnie postrzegane.
Inne korzyści niesie za sobą docieranie do świadomości pracowników

naukowych i dydaktycznych, a inne do świadomości studentów.
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DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ FIRMĄ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
I JAK TO ZROBIĆ?

Pracownicy naukowi to również dydaktycy. Należy pamiętać, że pracownicy
naukowo-dydaktyczni zobowiązani są realizować mnóstwo różnych celów na
swoim     stanowisku,      więc      jeśli      będą      chcieli       nawiązać     współpracę   
z przedsiębiorstwami, każdy z nich może to zrobić w odniesieniu do zaledwie
kilku podmiotów. Po prostu, na więcej nie ma czasu. Z takimi podmiotami mogą
pogłębiać relacje realizując projekty i zlecenia, w tym szkolenia. 
Szerszy zakres współpracy jest możliwy na przykład poprzez prowadzone zajęcia.
Jeśli pracownik naukowo-dydaktyczny zna firmę, jeśli wie, czym się ona zajmuje,
jest przekonany o wysokiej jakości jej produktów (zna te produkty i ich
użyteczność), jeśli wreszcie zna pozytywne oddziaływanie firmy na
społeczeństwo, wówczas rośnie prawdopodobieństwo, że taki pracownik będzie
podawać na zajęciach przykład takiej firmy. Oczywiście warto mu w tym pomóc,
na przykład oferując informacje i ewentualnie case study.

Informacje na zajęciach

DLACZEGO WARTO, ŻEBY WYKŁADOWCA LUB PROWADZĄCY ĆWICZENIA NAGŁAŚNIAŁ
DZIAŁANIA FIRMY? 
Bo dociera do wielu studentów, którzy docelowo mogą być albo kandydatami do
pracy w tej firmie, albo jej   klientami.   Jeśli   pracownik   dydaktyczny prowadzi
w roku akademickim wykłady oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty,
laboratoria), to rocznie prowadzi je dla  średnio  300  studentów.  Każdy  student
z kolei w dwustopniowym cyklu studiów ma około 2000 godzin zajęć i to jest
czas, w którym może spotkać się z nazwą i działalnością przedsiębiorstwa. Na
Politechnice Poznańskiej jest 9 wydziałów (stan na rok 2021), w tym kilkadziesiąt
specjalności. Przedsiębiorstwo na zajęciach może być eksponowane wśród
studentów różnych kierunków. Na przykład, na Wydziale Inżynierii Zarządzania
pod kątem wdrożonych systemów lub procesów zarządczych, a na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej pod kątem konstrukcji, technologii i metod wytwarzania.
Warto wspierać pracowników dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.

Informacja w pracach dyplomowych
Kiedy   do   firmy    zgłasza    się    dyplomant    z    prośbą   o   praktykę   lub    staż,
a w konsekwencji o możliwość wykorzystania danych w pracy dyplomowej
(inżynierskiej lub magisterskiej), niektóre przedsiębiorstwa nie są
zainteresowane pomocą dyplomantowi albo nie zgadzają się na udostępnienie
danych. Pomijając, że praktykant/stażysta może firmie pomóc rozwiązać
niektóre problemy, warto mieć na uwadze, że student poznaje firmę, a za jego
pośrednictwem poznaje ją też jego promotor, który może w konsekwencji
podawać potem na zajęciach dobre rozwiązania z firmy opisanej w pracy
dyplomowej. Niezależnie, zawsze może zostać z firmą podpisane  porozumienie
o nieupublicznianiu wyników pracy. O tym warto pamiętać, bo studenci nie
zawsze przekazują tę ważną informację.



Pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi badania, a wyniki tych badań
publikuje. Badania prowadzone są z wykorzystaniem różnych metod
badawczych. Na przykład, w naukach o zarządzaniu i jakości najczęściej
stosowane metody to studia literaturowe, metoda ankietowa, wywiady i case
study, a w naukach technicznych częściej będą to na przykład badania
laboratoryjne. Jeśli firma zgodzi się na udział w badaniach, również może to być
okazja do jej promocji. Po pierwsze, w publikacjach naukowych zamieszcza się
krótką notę pt. „Podziękowania”. Jest to miejsce, w którym może być
przytoczona nazwa przedsiębiorstwa. Po drugie, za zgodą przedsiębiorstwa
nazwa i logo mogą zostać zaprezentowane w trakcie prezentacji publikacji na
konferencji (jeśli jest to publikacja konferencyjna). Wyróżnienie przedsiębiorstwa
w trakcie wystąpienia na konferencji pozwala na dotarcie do większej liczby
pracowników naukowych. Badacz staje się w ten sposób „akwizytorem” marki
przedsiębiorstwa, również w społeczności badaczy zagranicznych.
Po opublikowaniu, artykuł może być przekazany przedsiębiorstwu, w którym
można podjąć dalsze działania promocyjne (zwłaszcza PR), aby nadać rozgłos
firmie przez poinformowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także
pracowników, o zaangażowaniu w badania, wspieraniu nauki i znaczeniu
przedsiębiorstwa, o czym świadczy zainteresowanie środowiska naukowego tym
przedsiębiorstwem.

Informacje w publikacjach naukowych

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W DZIAŁANIACH NA STYKU EMPLOYER BRANDING
I PROMOCJI PODEJMOWANYCH NA TERENIE UCZELNI?
W publikacji Badanie znajomości marek przedsiębiorstw na potrzeby
zewnętrznego employer brandingu - wyniki badań studentów Politechniki
Poznańskiej [13], zaprezentowano wyniki badań znajomości ponad 60 marek
przedsiębiorstw, współpracujących z Politechniką Poznańską. W artykule została
zaprezentowana zastosowana metoda badań oraz wybrane wyniki. Warto
finansować takie badania, bo pozwalają na ocenę skuteczności i efektywności
działań ukierunkowanych na budowanie relacji z uczelnią. 
Dla badaczy  zaskakujących było  kilka  zjawisk,  których  opisy  nie   znalazły  się
w artykule ze względu na jego zawężony temat w stosunku do zakresu
przeprowadzonych badań. Należy do nich między innymi fakt, że część firm,
mimo podejmowanych przez nie licznych działań na Politechnice Poznańskiej,
nie jest wystarczająco dobrze rozpoznawana przez studentów. Co gorsze, firm
tych nie kojarzyli nawet studenci ze specjalności korespondujących z zakresem
ich działalności. Z obserwacji działań firm na uczelni wynika kilka wskazówek,
jakich działań unikać, ograniczając zbędne wydatki na EB.

[13] Szafrański, M., Graczyk-Kucharska, M., Goliński, M., Spychała, M. (2019), Przegląd
Organizacji, Nr 2 (949), ss. 21-29
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Żeby uzyskać odpowiedź w konkursie na pracę dyplomową trzeba wybrać
odpowiedni termin na jego ogłoszenie. Niezbędne jest poznanie rytmu
funkcjonowania uczelni (patrz: rozdział 3). Nie warto organizować konkursu na
prace dyplomowe na przykład w listopadzie i grudniu tylko dlatego, że zostały
pieniądze w budżecie firmy na współpracę z uczelnią. Absolwentów studiów
magisterskich nie ma już na uczelni, bo obronili się w czerwcu, a dyplomanci
studiów inżynierskich jeszcze piszą prace i skończą je w lutym.  Pomysły na takie
aktywności niestety się zdarzają. Co innego, jeśli termin składania prac będzie
długi, wtedy "inżynierki" się pojawią.

Konkursy na prace dyplomowe

Jeśli wydarzenie, które proponuje firma, adresowane jest do szerokiego grona
odbiorców, warto rozwieszać plakaty w budynkach Politechniki Poznańskiej,
gdzie przemieszcza się dużo osób, na przykład w Centrum Wykładowym,
łączniku budynków „z zegarem” i „elektryka”, czy wspólnych holach, na przykład
w nowym budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania. Jeśli
wydarzenie dotyczy wąskiej grupy docelowej (studentów jednego kierunku lub
jednej specjalności), czasami wystarczy kilka plakatów w ściśle określonych
miejscach. Warto pamiętać, że na niektórych piętrach w budynkach rzadko
przebywają studenci, dotyczy to pięter, gdzie są głównie pokoje  pracowników.
W warunkach, kiedy cała społeczność akademicka funkcjonuje stacjonarnie, na
tablicach ogłoszeniowych pojawia się mnóstwo informacji. Cykl życia plakatu
wynosi około 3 dni. Czasami warto rozważyć powtórzenie akcji lub przynajmniej
skontrolować, czy plakaty dalej wiszą lub nie są zasłonięte.

Plakaty

W niektórych budynkach rozwieszone są monitory multimedialne, więc można
nawiązać kontakt z Działem Informacji i Promocji PP, żeby ustalić zasady emisji
krótkiej prezentacji za pośrednictwem tego kanału komunikacji (rozwiązanie bez
dźwięku).

Ekrany multimedialne

Podobnie, jak w przypadku konkursów, oferty staży i praktyk również warto
dostosować do rytmu funkcjonowania uczelni a zwłaszcza studentów (patrz:
rozdział 3). Studenci szukają praktyk przede wszystkim w okresie od marca do
czerwca (są do tego zobligowani formalnie – patrz: rozdział 7.). Okresy
poszukiwania pracy są zróżnicowane. Z oczywistych względów absolwenci
najczęściej szukają pracy po obronie lub niedługo przed nią. Studenci wykazują
wzmożone zainteresowanie pracą przed lub zaraz po rozpoczęciu nowego roku
akademickiego, chociaż w trakcie roku pewne zainteresowanie również będzie
się utrzymywać.
W okresie lipiec – wrzesień przede wszystkim będą poszukiwali pracy dorywczej. 

Oferty praktyk, staży, pracy
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11. JAK COŚ SPRZEDAĆ UCZELNI?
 Realizacja zadań przez Politechnikę Poznańską wiąże się niekiedy ze

zlecaniem w drodze umowy odpłatnej wykonania robót budowlanych,
usług i innych świadczeń, a także z nabywaniem rzeczy, praw czy innych
dóbr. Uczelnia, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana
jest przy udzielaniu zamówień stosować przepisy prawa oraz wewnętrzne
regulaminy dotyczące udzielania zamówień.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych, „wydatki
publiczne powinny być dokonywane:
    1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
    a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
    b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów,
    2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
    3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.

Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”.
Rynek   zamówień   publicznych   ma   bardzo   istotne   znaczenie  gospodarcze,
w ostatnich latach jego wartość sięgała ok. 8% PKB, a ponad 80% wszystkich
ofert składanych w tzw. postępowaniach krajowych pochodzi od przedsiębiorców
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

rozeznanie rynku poszukuje możliwości zastosowania alternatywnych w stosunku
do zamówienia środków jej zaspokojenia, a także bada możliwe warianty realizacji.
Po dokonaniu analizy zamawiający podejmuje decyzję, jakimi środkami zaspokoi
zidentyfikowaną konkretną potrzebę – poprzez udzielenie zamówienia, realizację
zasobami własnymi lub alternatywnym środkiem w stosunku do zamówienia.

01. Po zidentyfikowaniu konkretnej potrzeby Politechnika Poznańska bada
możliwość jej zaspokojenia  z  wykorzystaniem  zasobów  własnych,  poprzez

Poznańskiej - przed wszczęciem postępowania - dokonać ustalenia całkowitego
szacunkowego wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Ta
informacja jest bardzo ważna z uwagi na fakt, że od wysokości szacunkowego
wynagrodzenia wykonawcy uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy.

02. Po dokonaniu analizy potrzeb i wymagań następuje szacowanie wartości
zamówienia. Ustawa  prawo  zamówień  publicznych  nakazuje  Politechnice
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W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo
przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do
wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także
zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą
funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie
zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia
w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego
wykonawcę. 

03. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy w danym przypadku mamy do
czynienia  z  jednym  zamówieniem,  czy  też  z  odrębnymi  zamówieniami. 

wysyłanie zapytań z prośbą o wycenienie zamówienia. Na podstawie zebranych
odpowiedzi następuje określenie szacunkowej wartości zamówienia. Bez
wypełnienia tej procedury Politechnika Poznańska nie może wszcząć właściwego
postępowania, dlatego warto w tym miejscu podziękować wszystkim
przedsiębiorcom, którzy pomagają zamawiającym przy ustalaniu szacowanej
wartości zamówienia. 

04. Szacowanie wartości zamówienia, najczęściej dokonywane jest poprzez
zebranie   wycen  od   potencjalnych  wykonawców.  Częstą   praktyką   jest 

lub przekracza kwotę 130 000 złotych przez zamawiających publicznych. Oznacza
to, że gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa bądź wyższa niż 130 000
zł, uczelnia jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie na podstawie
przepisów Prawa zamówień publicznych, czyli najczęściej przetarg
nieograniczony. 

05. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się dla zamówień
klasycznych oraz  organizowania  konkursów,  których  wartość  jest  równa 

budowlanych, tj. 22 840 755 zł) Uczelnia jest zobowiązana przeprowadzić bardziej
sformalizowane postępowanie.

06. Kiedy szacunkowa wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne (139
000 euro – dla  dostaw  lub  usług,  tj. 593 433 zł,  5 350 000 euro – dla robót 

w przypadku Politechniki Poznańskiej jest to strona pod adresem: Zamówienia
publiczne.

07. Zamówienia realizowane na podstawie prawa zamówień publicznych są
dostępne   między   innymi   na   stronach   internetowych  zamawiających,

Nie wszyscy przedsiębiorcy są zainteresowani uczestnictwem w rynku zamówień
publicznych. Często wymienianymi powodami są długotrwałe procedury,
niestabilność   prawa,  zbytnie  sformalizowanie   postępowań   oraz   brak  wiedzy
i umiejętności, jak wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zwłaszcza w dobie elektronizacji zamówień publicznych. Z uwagi
jednak na fakt, że rynek zamówień publicznych w Polsce osiąga wartość 200 mld
zł i ciągle się powiększa, z pewnością będzie odgrywał ważną rolę w rozwoju
wielu firm. 

https://info.put.poznan.pl/zamowienia


1
wykonawca nie opatrzył oferty oraz Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub nie dopełnił wymogów w tym zakresie na kolejnych etapach
postępowania np. przy składaniu uzupełnień,

2
wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP,

3
wykonawca nie uzupełnił w pełni/w kompletny sposób środków
dowodowych w zakresie wymagań technicznych określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, co powoduje, że treść złożonej
oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,

4
wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie
ceny,
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Dla tych, którzy zechcą rozpocząć swoją przygodę z zamówieniami
publicznymi istotną informacją jest, że start bywa trudny  –  przygotowanie
i złożenie pierwszych formularzy ofertowych, Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu itp. Dlatego warto rozważyć
skorzystanie z profesjonalnej  pomocy,  licznych  poradników  dostępnych
w Internecie (np. wydawanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości), repozytoriów wiedzy (np. dostępnych na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem Baza wiedzy UZP), czy
licznych projektów patronowanych przez Urząd Zamówień Publicznych
(np. realizowany przez przetargowa.pl na prośbę zamawiających cykl
spotkań poświęconych tematyce zamówień publicznych i ich
elektronizacji. Prelegentami są praktycy, którzy w sposób rzeczowy
pomogą składać oferty w przetargach, aby nie były odrzucane. Spotkania
są nieodpłatne i   transmitowane   przez   YouTube.   Aby  wziąć w nich
udział, należy zapisać się przez formularz dostępny na stronie: Akademia
Wykonawców).

Przygotowując niniejszą instrukcję poproszono pracowników Działu
Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej o podanie częstych
problemów występujących przy udzielaniu zamówień, które powodują, że
oferty wykonawców są odrzucanie lub prowadzą do unieważnienia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wśród wypowiedzi
specjalistów od udzielania zamówień na Politechnice Poznańskiej znalazły
się następujące przykłady: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
http://www.akademiawykonawcow.pl/
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5
wykonawca nie dołączył do oferty informacji z Krajowego Rejestru
Karnego, a na wezwanie Zamawiającego zbyt późno zwrócił się do KRK
o zaświadczenie o niekaralności, wskutek czego nie przekazał
zaświadczenia w wyznaczonym przez Politechnikę Poznańską terminie,

6
wykonawca złożył błędnie zaszyfrowane oferty (sposób złożenia oferty,
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: mini Portal UZP),

7
wykonawca złożył ofertę za pomocą „Formularza do komunikacji”,
zamiast za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” (Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP),

8
wykonawca przekroczył termin składania ofert np. nie wziął pod uwagę
faktu, że wielkość załączników, może wydłużać czas składania ofert przez
platformę elektroniczną,

9 wykonawca nie wypełnił, źle wypełnił lub nie dokładnie wypełnił
Formularz Ofertowy (np. bez kryteriów oceny ofert wg. opisu w SWZ),

10
wykonawca nie uwzględnił zmian treści SWZ (w tym załączników) lub/ i
Ogłoszenia, które Politechnika Poznańska wprowadziła przed otwarciem
ofert.

Jeżeli szacowana wartość zamówienia jest niższa, niż 130 000 zł,
wydatkowanie środków następuje na podstawie regulaminów
wewnętrznych. Zamówienia inne od realizowanych na podstawie
przetargów     ogólnouczelnianych     (m.in.      na:      sprzęt      komputerowy   
i multimedialny, gadżety i materiały promocyjne, odczynniki chemiczne,
gazy techniczne, środki czystości, materiały biurowe, materiały
eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ubezpieczenia)
organizowane są głównie poprzez rozeznania rynku. Przeprowadzenie
rozeznania rynku polega na skierowaniu do firm (najczęściej co najmniej
trzech) zapytania o cenę, za jaką potencjalny wykonawca zrealizuje
zamówienie. W zapytaniu o cenę umieszcza się kryteria oceny ofert, choć
najczęściej decyduje cena. Takie zapytanie często może być kierowane
pisemnie (pocztą tradycyjną) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
Dopuszczalne jest niekiedy również dokonanie rozeznania rynku poprzez
analizę cen pochodzących ze stron internetowych.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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Bardzo często wydatkowanie środków innych, niż pochodzących z budżetu
państwa,    jest     obwarowane     dodatkowymi      procedurami.      Przykładowo,
w przypadku udzielania zamówień w związku z realizacją projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskie, beneficjenci są zobowiązani do
przestrzegania zasady konkurencyjności. Zasada ta gwarantuje zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji
projektów   dofinansowanych  z  Funduszy   Europejskich.  Została  ona   opisana
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjenci powinni realizować wydatki
zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich
zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Informacje o takich zamówieniach są
dostępne na stronie: Baza konkurencyjności.

12. SYLWETKA I PROFIL KOMPETENCYJNY
PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

projektowanie,
przygotowanie                              
i opracowanie                  
 materiałów
dydaktycznych, 
zapewnienie wysokiej
jakości nauczania, 
ocenianie i wspomaganie
procesu uczenia się
studentów,
przeprowadzanie
warsztatów i szkoleń               
dla studentów.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na uczelni odpowiada za:

Prowadzenie zajęć
dydaktycznych
i rozwijanie oferty
edukacyjnej: 

Prowadzenie badań
naukowych:  

przygotowanie metodyki
badań,
przygotowanie narzędzi     
 do przeprowadzania
badań,
pisanie i publikowanie
artykułów naukowych,
monografii itp. na
podstawie
przeprowadzonych badań,
udział w konferencjach
naukowych, wygłaszanie
referatów,
uzyskiwanie patentów                  
i wzorów użytkowych.

Udział w pracach
organizacyjnych uczelni: 

promowanie uczelni                      
i jednostki np. udział                   
w projektach naukowych
lub badawczo-
rozwojowych,
członkostwo                                  
w międzynarodowych
organach organizacji, 
udział w organizacji
konferencji.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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W oparciu o zakresy odpowiedzialności i zadania, które osoba ma
wykonywać na określonym stanowisku, projektowany jest zestaw
kompetencji tworzący profil. 

Kompetencje zawodowe 
– związane ze specjalizacją
danego pracownika.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kompetencje edukacyjne –
związane z przygotowaniem
i prowadzeniem zajęć dla
studentów.

Kompetencje naukowo-
badawcze – związane
z prowadzeniem badań
naukowych przez
pracownika.

Kompetencje publikacyjne
– związane z umiejętnością
przygotowania publikacji
naukowej.

Kompetencje uczenia się
przez całe życie – związane 
z doskonaleniem i rozwojem
danej specjalizacji oraz
innych zainteresowań.

Kompetencje cyfrowe –
związane z technologią
informacyjną 
i komunikacyjną (ICT).

Kompetencje społeczno-
kulturowe – związane
z budowaniem relacji oraz
znajomością kulturową.

Kompetencje motywacyjne
– związane z umiejętnością
motywowania studentów
do działań.

Kompetencje organizacyjne
– związane z zarządzaniem
czasem, organizacją pracy
własnej pracownika
dydaktyczno-naukowego.

Kompetencje komunikacyjne
– związane z umiejętnością
przekazywania wiedzy,
aktywnym słuchaniem.

Przyswojenie kompetencji
w stopniu podstawowym.
Jest ona wykorzystywana

nieregularnie. Wymagany nadzór
bardziej doświadczonych osób
i udzielanie przez nie wsparcia.

Ocena 1

1

2
3 4

5

6

Kompetencja przyswojona
w stopniu dostatecznym,

dzięki czemu można ją
samodzielnie wykorzystywać
w praktyce, choć zdarzają się
sytuacje wymagające nadzoru

osób doświadczonych.

Ocena 2

Kompetencja przyswojona w stopniu
zadowalającym, dzięki czemu można

ją samodzielnie wykorzystać w
praktyce, w trakcie wykonywania

zadań zawodowych.

Ocena 3
Kompetencja przyswojona
w stopniu dobrym, co pozwala
na dobre wypełnianie zadań w danym
zakresie oraz przekazywanie innym
własnych doświadczeń.

Ocena 4

Kompetencja przyswojona
w stopniu bardzo dobrym,
co pozwala na realizację
zadań na bardzo wysokim
poziomie. 

Ocena 5

Kompetencja przyswojona
w stopniu doskonałym, co pozwala
na realizację zadań na poziomie
eksperta, przekraczającym
wymagany poziom oraz dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem.  

Ocena 6

CHARAKTERYSTYKA POZIOMÓW KOMPETENCYJNYCH: 
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Na rys. 7 został zaprezentowany profil pracownika dydaktyczno-naukowego.
Wszystkie    wymagania    kompetencyjne    są    na    poziomie    bardzo     dobrym
i celującym. Osoba na tym stanowisku to nie tylko nauczyciel, który prowadzi
wykłady i ćwiczenia. To również naukowiec, który prowadzi badania, czasami
bardzo czasochłonne. To również pracownik wydziału, który ma swoje obowiązki
związane z organizacją pracy w instytucie/zakładzie. Wszystkie zadania, które ma
wyznaczone na tym stanowisku, powinien wykonywać na poziomie bardzo
dobrym. Pracownik dydaktyczno-naukowy to ekspert, który kompetencje
zawodowe musi mieć na najwyższym poziomie, a dzieląc się wiedzą musi
wykazać się najwyższym poziomem komunikatywności ze studentami,
współpracownikami czy pracodawcami. Wysoki poziom kompetencji
zawodowych zapewni wysoki poziom nauczania tylko wtedy, gdy pracownik
dydaktyczno-naukowy będzie potrafił przekazać tę wiedzę i doświadczenie.
Z      punktu      widzenia      współpracy     pracownika      dydaktyczno-naukowego   
z przedsiębiorstwem, bardzo ważne są kompetencje społeczno-kulturowe
dotyczące budowania relacji z otoczeniem oraz kompetencje komunikacyjne,
dotyczące aktywnego słuchania oraz efektywnego przekazu. 

Rysunek 7. Profil kompetencyjny pracownika dydaktyczno-naukowego

Żródło: na podstawie [Blaškováa, M., Blaškoa, R.,Kucharþíkováa, A.: Competences and competence model
of university teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences 159, 457 – 467 (2014); ] Selvi, K.: Teachers’
competencies. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7 (1), 168 – 172 (2010);

Bhargava, A., Pathy, M.: Perception of student teachers about teaching competencies. American
International Journal of Contemporary Research 1(1), 77-81 (2011).]
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Systemy, w których funkcjonuje pracownik naukowy

System w domu

System oceny pracownika naukowego oparty

na punktach i cytowaniu

System oceny pracownika naukowego oparty

na celach w konkursach na projekty

System oparty na relacjach koleżeńskich

System oparty na strukturach organizacyjnych

System oparty na celach grup naukowych

System oparty na procedurach administracyjnych

13. CELE PRACOWNIKA NAUKOWEGO
I PODSTAWY PRAWNE
W poprzednich rozdziałach zaprezentowane zostały propozycje metod
nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską, w tym z członkami
akademickiej braci: pracownikami i studentami. W tym rozdziale opisane zostaną
główne cele pracowników naukowych. Na rysunku 8. zaprezentowano
przykładowe systemy, w których funkcjonuje naukowiec.

Rysunek 8. Systemy, w których funkcjonuje pracownik naukowy

W tym punkcie zakres celów naukowca został zawężony do wybranych, które
wynikają z przepisów, a zwłaszcza Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Warto wiedzieć, w jakich ramach pracownik naukowy wykonuje swoją pracę, żeby
lepiej zrozumieć jego  motywy,  które  mogą  prowadzić  do  podjęcia  współpracy
z firmami i przewidzieć ewentualne wyzwania, które mogą się pojawić przy
próbach nawiązania współpracy z naukowcem.

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKA NAUKOWEGO
Każdy pracownik naukowy co 2 lata poddawany jest ocenie okresowej. Jest on
oceniany w oparciu o 3 zasadnicze kryteria:

0-5 pkt 0-5 pkt
DYDAKTYCZNE

0-4 pkt
ORGANIZACYJNENAUKOWE

Systemy na uczelni
Indywidualny system

wartości

System
 działań rozsądnych 

i użytecznych z punktu  
w

idzenia podm
iotu działania 

(pracow
nika naukow

ego)



Lp. Kryteria oceny

I.
INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

1. Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy; lub 

2.
Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b
Ustawy; lub

3.
Wykaz zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych,
technologicznych lub artystycznych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2c Ustawy.

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1.
Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji
niewymienionych w pkt I.1).

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych.

3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii.

4.
Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych
(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2).

5.
Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych
(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.3).

6.
Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych (z zaznaczeniem pozycji
niewymienionych w pkt I.3).

7.
Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach
naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na
zaproszenie i wykładów plenarnych.
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Jednym z dowodów rozwoju pracownika naukowego jest jego awans
naukowy wg ścieżki: 

OCENA DOROBKU NA POTRZEBY AWANSU NAUKOWEGO

DOKTORAT HABILITACJA PROFESURA

Na przykład, w ramach oceny dorobku naukowego w postępowaniu
habilitacyjnym pracownik naukowy jest oceniany przez pryzmat spełnienia
kryteriów zawartych w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych i aktywności,
uwzględnianych w ocenie dorobku naukowego
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8.
Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

9.

Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty
finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na
projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o
pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

10.
Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach
i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach.

11.
Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym
zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

12.
Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z
informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego
rady naukowej, itp.).

13.
Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych,
w szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych.

14.
Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach
międzynarodowych.

15.
Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż
określone w pkt. II.9.

16.
Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań,
wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających
charakter naukowy lub dydaktyczny.

III.
INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM
I GOSPODARCZYM

1. Wykaz dorobku technologicznego.

2. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym.

3.
Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub
międzynarodowe.

4. Informacja o wdrożonych technologiach.

5.
Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na
zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców.

6. Informacja o udziale w zespołach eksperckich lub konkursowych.

7.
Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze środowiskami
pozaartystycznymi.



IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

1.
Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach,
w których parametr ten jest powszechnie używany jako wskaźnik naukometryczny).

2.
Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzględnieniem
autocytowań.

3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.

4. Informacja o liczbie punktów MNiSW.
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Jak wynika z tabeli 2, kluczowym kryterium oceny pracownika naukowego
są osiągnięcia naukowe. Pracownik naukowy powinien prowadzić badania,
a w ich rezultacie powinny powstawać publikacje naukowe, które
pozwalają ocenić wyniki badań przez środowisko naukowe oraz promować
rezultaty badań.

Badania i artykuły naukowe

Pracownik naukowy powinien średnio w każdym roku uzyskać jeden
slot. Podsumowanie slotów jest dokonywane  co  dwa  lata w ramach
oceny okresowej. Slot to taki „koszyczek”, do którego pracownik
naukowy zbiera swoje publikacje do momentu, aż go nie wypełni.
Jeśli w danym roku opublikuje samodzielnie publikację naukową to
jednocześnie wypełni swój koszyczek-slot. Jeśli publikuje z wieloma
współautorami, to uzyskuje tylko część slotu i musi takich publikacji
we współautorstwie napisać więcej. 
Slot slotowi nie jest równy. Za publikacje naukowe mogą być
przyznane różne punkty. Tym samym slot jest tym bardziej
wartościowy, im więcej punktów na niego przypada. Na przykład,
publikacje z większości polskich czasopism mają dużo mniejszą
wartość punktową, niż publikacje z renomowanych czasopism
zagranicznych,  ale  oczywiście  dużo   trudniej   opublikować   artykuł  
w tych czasopismach. Punktacja za publikacje z poszczególnych
czasopism jest określana w wydawanym przez MEiN (Ministerstwo
Edukacji i Nauki) wykazie czasopism punktowanych. Wykaz ten
zawiera zestawienie kilku tysięcy czasopism i dość często jest
zmieniany. 

Sloty
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Za artykuł recenzowany można uzyskać od 5 do 200 punktów.
Analogicznie MEiN publikuje wykaz konferencji punktowanych i wykaz
wydawnictw.   Jeśli   na  przykład  monografia  naukowa  zostanie  wydana  
w wydawnictwie z takiego wykazu, to otrzymuje   100   punktów,   a   jeśli
w wydawnictwie spoza tej listy, to otrzymuje 5 punktów.
Czasopisma       są      skojarzone       w      ramach       publikowanych       list     
z poszczególnymi dyscyplinami naukowymi, a jednocześnie naukowiec
raz na jakiś czas musi zadeklarować dyscyplinę, w której będzie
publikował i rozwijał się. Jeśli więc taki naukowiec, który na przykład
zajmuje się mechaniką, opublikuje artykuł, który nie jest przypisany do
mechaniki, a jest przypisany do pedagogiki, to mimo, że artykuł jest
wysokopunktowany, może nie być zakwalifikowany do dorobku
naukowca. 

Niezależnie od prowadzenia badań i uzyskiwania slotów, pracownik
naukowy musi zadbać, żeby jego publikacje były cytowane. W 2005 roku
Jorge Hirsch opracował wskaźnik, który określa skalę cytowania danego
naukowca. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym lepiej. Na przykład wskaźnik
o wartości H=3 oznacza, że każda z trzech publikacji danego autora
została zacytowana przynajmniej 3 razy, a wskaźnik o wartości H=5
oznacza, że każda z pięciu publikacji danego autora została zacytowana
przynajmniej 5 razy (cytowanie tak naprawdę nie oznacza automatycznie
przeczytania). Jeśli naukowiec ma wskaźnik 10 to już jest wysoki wskaźnik.
Warto zwrócić uwagę, że jeśli jeden artykuł jakiegoś naukowca zostałby
zacytowany 1000000 razy (na przykład przełomowy dla świata, dla nauki,
dla cywilizacji), ale inne jego artykuły nie byłyby cytowane w ogóle, to taki
naukowiec miałby nadal skromny H=1. Pracownik może mieć
jednocześnie   bardzo   wiele  różnej  wartości  H,   bo   można    je  obliczać
w odniesieniu do różnych baz publikacji, gdyż nie ma jednej
ogólnoświatowej bazy. Takie popularne bazy publikacji naukowych to
Web of Science, Scopus czy Google Scholar.

Wskaźnik Hirscha

Projekty… ale jakie?
Z punktu widzenia oceny pracownika naukowego liczą się obecnie
głównie  projekty     konkursowe     finansowane     z     NCBiR    (Narodowe
Centrum   Badań i Rozwoju), NCN (Narodowe Centrum Nauki) oraz
projekty brukselskie. Opcją braną pod uwagę w ocenie dorobku
pracownika naukowego są również zlecenia.



Z punktu widzenia oceny pracy naukowej projekty pozakonkursowe,
projekty finansowane z innych źródeł, niż wymienione powyżej, lub
finansowane ze środków przyznanych na przykład z datków lub przez
fundacje, jeśli nie są przyznane w trybie konkursowym, nie są traktowane
jako wartościowe.
Jeśli    więc    pracownik      naukowy      pozyskałby      na      przykład       50
mln    zł i wszystkie lub część środków z tej puli zostałaby wydana na
badania naukowe, to    projekt    ten    nie    ma    znaczenia   naukowego w
procesie oceny pracownika naukowego bez względu na to czy i jakie
wyniki badań naukowych zostaną osiągnięte. Jedynie publikacje
powstające w wyniku tych badań mogą przyczynić się do uzyskania  przez   
pracownika   naukowego   slotów,   punktów i Hirscha.

Uczelnia jest dodatkowo oceniana z tytułu wpływu rezultatów prac
naukowych na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ocena dokonywana
jest według schematu: 
wyniki badań naukowych                  wpływ na otoczenie społeczno-
gospodarcze                dowody wpływu na otoczenie społeczno-
gospodarcze. Taka ocena dokonywana jest raz na 4 lata w ramach
zewnętrznej ewaluacji jednostki naukowej.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
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Wynikiem współpracy przedsiębiorstwa z naukowcami może być
między innymi sfinansowanie wygłoszenia referatu na konferencji,

przy okazji promującego firmę. 

zostanie opublikowany jego artykuł naukowy,
będzie mógł go zaprezentować,
artykuł z konferencji będzie odpowiednio punktowany,
artykuł znajdzie się w bazie Scopus lub Web of Science.

Jak już wcześniej zasygnalizowano, pracownik naukowy powinien
uczestniczyć w takich konferencjach, w ramach których: 

Im więcej powyższych kryteriów zostanie spełnionych, tym
korzystniej. Dodatkowo korzystnie jest, jeśli pracownik naukowy
będzie uczestniczył w organizacji konferencji lub sesji
konferencyjnej i będzie prowadził jakąś sesję. Szczególnie liczą się
tu konferencje zagraniczne, które jednak są drogie, stąd nie wszyscy
naukowcy mogą na nie pojechać. 

Konferencje… ale jakie?



14. WYBRANE KANAŁY KONTAKTU
Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ
Na Politechnice Poznańskiej wyodrębniono 9 wydziałów,  które  specjalizują  się
w różnych dyscyplinach naukowych i obszarach badawczych. Wydziały składają
się z instytutów, a te często z zakładów. Każdy wydział posiada swoją stronę
internetową, gdzie opisana jest jego działalność uwzględniająca między innymi
prowadzone badania, jak i ofertę dla współpracy z gospodarką. W tabeli 3
zebrano podstawowe dane kontaktowe do wydziałów i zaprezentowano ich
struktury. Warto mieć pod ręką podane tam telefony, maile i linki do stron
internetowych.

Wydział ZakładInstytut

Wydział Architektury

ul. Jacka Rychlewskiego 2,
61-131 Poznań
e-mail: wa@put.poznan.pl
tel.: 61 665 32 55

Strona Wydziału Architektury

Architektury
i Planowania
Przestrzennego

Architektury Miejsc Pracy             
i Rekreacji
Techniki w Architekturze

Architektury,
Urbanistyki
i Ochrony
Dziedzictw

Architektury Usługowej           
 i Mieszkaniowej
Historii, Teorii i Ochrony
Dziedzictwa
Urbanistyki

Architektury Wnętrz i
Wzornictwa
Przemysłowego 

Wydział Automatyki,
Robotyki i Elektrotechniki

ul. Piotrowo 3A, 
60-965 Poznań
e-mail: creef@put.poznan.pl
tel.: 61 665 25 39, 61 665 25 41,
61 665 25 48

Strona Wydziału Automatyki,
Robotyki i Elektrotechniki

Automatyki
i Robotyki

Sterowania i Robotyki
Układów Elektronicznych              
i Przetwarzania Sygnałów

Elektrotechniki
i Elektroniki
Przemysłowej

Elektrotechniki             
 Teoretycznej  i Stosowanej
Energoelektroniki                        
i Sterowania
Mechatroniki i Maszyn
Elektrycznych
Metrologii, Elektroniki              
 i Techniki Świetlnej

Matematyki

Robotyki i Inteligencji
Maszynowej

Analizy Funkcjonalnej                
i Numerycznej
Analizy Matematycznej
Równań Różniczkowych           
i Funkcyjnych
Zastosowań Matematyki

Robotyki
Sterowania i Elektroniki
Przemysłowej
Automatyki i Optymalizacji52

Tabela 3. Dane kontaktowe do wydziałów Politechniki Poznańskiej
i ich struktura organizacyjna

https://architektura.put.poznan.pl/
https://fee.put.poznan.pl/
https://fee.put.poznan.pl/


Wydział ZakładInstytut

Wydział Informatyki 
i Telekomunikacji

ul. Piotrowo 3,
60-965 Poznań
e-mail: office_cat@put.poznan.pl
tel.: 61 665 34 20, 61 665 22 95,
61 665 34 27

Strona Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji

Informatyki Badań Operacyjnych                    
i Sztucznej Inteligencji
Inteligentnych Systemów
Wspomagania Decyzji
Systemów Informatycznych
Teorii Algorytmów                  
 i Systemów Programowania
Inżynierii Informatycznej
Europejskie Centrum
Bioinformatyki i Genomiki

Radiokomunikacji

Sieci
Teleinformatycznych

Telekomunikacji
Multimedialnej

Wydział Inżynierii Lądowej         
i Transportu

ul. Piotrowo 3, 
60-965 Poznań
tel. 61 665 23 55, 61 665 23 13, 
61 665 21 82

Strona Wydziału Inżynierii
Lądowej i Transportu

Analizy Konstrukcji Komputerowego
Wspomagania Projektowania
Mechaniki Budowli
Wytrzymałości Materiałów

Budownictwa Budownictwa i Materiałów
Budowlanych
Inżynierii Produkcji
Budowlanej
Konstrukcji Budowlanych

Inżynierii Lądowej

Maszyn Roboczych                  
i Pojazdów
Samochodowych

Budownictwa Drogowego
Budowy Mostów i Dróg
Kolejowych
Geotechniki, Geologii
Inżynierskiej i Geodezji

Maszyn Roboczych
Maszyn Spożywczych                   
i Transportu Żywności
Pojazdów Samochodowych

Silników Spalinowych                
i Napędów

Lotnictwa
Napędów Alternatywnych
Silników Spalinowych

Transportu Projektowania
Uniwersalnego i Środków
Mobilności
Systemów Transportowych
Transportu Szynowego 53

https://cat.put.poznan.pl/
https://cat.put.poznan.pl/
https://wilit.put.poznan.pl/


Wydział ZakładInstytut

Wydział Inżynierii
Materiałowej i Fizyki
Technicznej

ul. Piotrowo 3, 
60-965 Poznań
(w budynku BM-u, pokój 225)
tel.: 61 665 32 00

Strona Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Fizyki
Technicznej

Badań
Materiałowych                
i Inżynierii
Kwantowej

Inżynierii i Metrologii
Kwantowej
Mikro- i Nanostruktur
Spektroskopii Optycznej

Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki

ul. Piotrowo 5, 
61-138 Poznań
e-mail:
office_dceeaf@put.poznan.pl
tel. 61 665 2400

Strona Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki

Technologii
Materiałów

Technologii
Mechanicznej

Konstrukcji Maszyn

Inżynierii Lotniczej
Paliw i Energetyki
Odnawialnej

Elektroenergetyki Elektrowni i Gospodarki
Elektroenergetycznej
Sieci i Automatyki
Elektroenergetycznej
Urządzeń Rozdzielczych                    
i Instalacji Elektrycznych
Wysokich Napięć
 i Materiałów
Elektrotechnicznych

Środowiska                              
i Instalacji
Budowlanych

Ogrzewnictwa,             
 Klimatyzacji                                     
i Ochrony Powietrza
Zaopatrzenia w Wodę                     
i Biogospodarki

Fizyki Fizyki Molekularnej
Fizyki Powierzchni                       
i Nanotechnologii
Fizyki Obliczeniowej                        
i Nanomechaniki

Inżynierii
Materiałowej

Metaloznawstwa                            
i Inżynierii Powierzchni
Nanomateriałów
Funkcjonalnych

Mechaniki
Stosowanej

Inżynierii Wirtualnej
Mechaniki Technicznej
Wibroakustyki                               
i Biodynamiki Systemów
Wytrzymałości Materiałów         
i Konstrukcji

Energetyki
Cieplnej
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https://www.phys.put.poznan.pl/
https://www.phys.put.poznan.pl/
https://www.phys.put.poznan.pl/
https://isie.put.poznan.pl/
https://isie.put.poznan.pl/


Wydział ZakładInstytut

Wydział Inżynierii
Zarządzania

ul. J. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań
e-mail:
office_demf@put.poznan.pl
tel. 61 665 3374

Strona Wydziału Inżynierii
Zarządzania

Inżynierii
Bezpieczeństwa
i Jakości

Marketingu i Rozwoju
Organizacji
Zarządzania Ryzykiem                 
i Jakością
Zastosowań Ergonomii

Wydział Technologii
Chemicznej

ul. Berdychowo 4,
60-965 Poznań
e-mail: office_dctf@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 51, -23 52

Strona Wydziału Technologii
Chemicznej

Chemii Fizycznej
Chemii Ogólnej i Analitycznej
Elektrochemii Stosowanej

Technologii
i Inżynierii
Chemicznej

Chemii Organicznej
Inżynierii i Aparatury
Chemicznej
Inżynierii Procesowej
Polimerów
Technologii Chemicznej

Logistyki Ekonomiki Przedsiębiorstw,
Inwestycji i Ubezpieczeń
Zarządzania Produkcją                     
i Logistyki

Zarządzania 
i Systemów
Informacyjnych

Przedsiębiorczości                                 
i Komunikacji w Biznesie
Systemów Zarządzania

Chemii
i Elektrochemii
Technicznej
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Laboratoria i pracownie Politechniki Poznańskiej są wyposażone w najnowszy
sprzęt i aparaturę, umożliwiającą realizowanie prac badawczych i projektów
rozwojowych przez partnerów spoza Uczelni. Aby dowiedzieć się więcej, jak
pracodawcy mogą skorzystać na współpracy z Politechniką Poznańską został
udostępniony kontakt:

Dział Informacji i Promocji PP
e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl

W ostatnim czasie uruchomione zostało w ramach
projektu      „Inkubator      Innowacyjności      4.0”,       Forum
Akceleracji Wiedzy Technicznej.  Forum  to  baza  danych
o naukowcach, reprezentujących różne dziedziny nauki,
umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspierająca
inicjowanie interdyscyplinarnej współpracy między
badaczami z różnych wydziałów Politechniki Poznańskiej.
Przynależność pracowników uczelni do Forum jest
dobrowolna. Forum to miejsce, w którym firmy mogą
znaleźć osoby w interesującej dyscyplinie nauki, nawiązać
z nimi kontakt i podjąć współpracę. Klikając w następujący
link można zapoznać się z naszą ofertą: 

          Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

https://fem.put.poznan.pl/
https://fem.put.poznan.pl/
https://www.fct.put.poznan.pl/
https://www.fct.put.poznan.pl/
mailto:dzial.promocji@put.poznan.pl
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/inkubator_innowavyjnuosci_4.0.pdf
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/inkubator_innowavyjnuosci_4.0.pdf
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/inkubator_innowavyjnuosci_4.0.pdf
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/inkubator_innowavyjnuosci_4.0.pdf
https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2021-05/inkubator_innowavyjnuosci_4.0.pdf
http://www.awt.org.pl/projekty/inkubator-innowacyjnosci/znajdz-pracownika-naukowego-do-wspolpracy/


Jej celem jest komercjalizacja pośrednia (obejmowanie
udziałów w spółkach typu spin-off), co stanowi formalne
uzupełnienie kompetencji Centrum Transferu
Technologii Politechniki Poznańskiej, odpowiedzialnego
za    komercjalizację    bezpośrednią    (głównie     sprzedaż
i licencjonowanie praw do wyników działalności
naukowej). 100% udziałów w spółce obejmuje
Politechnika Poznańska. Model biznesowy spółki
Politechnika Innowacje zakłada współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym uczelni w zakresie oferowania
usług badawczych i prowadzenia prac zleconych
służących rozwiązaniu określonych problemów, przede
wszystkim technologicznych i organizacyjnych. 
 
Kontakt: 
Politechnika Innowacje sp. z o.o.
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
e-mail: biuro@pi.put.poznan.pl

W ramach Politechniki Poznańskiej funkcjonują również i inne komórki
organizacyjne ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorstwami:

Spółka celowa PP – Politechnika Innowacje sp. z o.o. 

Jest to jednostka powołana w celu zarządzania
własnością intelektualną uczelni oraz komercjalizacji
wyników prac kadry naukowej Politechniki Poznańskiej.
Realizuje ona misję efektywnego łączenia nauki i biznesu
poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację
wyników działalności badawczo-rozwojowej,
innowacyjnej i wynalazczej, ukierunkowanej na
podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
oraz rozwój nauki. CTT PP oferuje kompleksową obsługę
doradczą, informacyjną,  szkoleniową  i  promocyjną  m.in.  
w zakresie ochrony własności intelektualnej, wdrażania
wyników badań, działalności innowacyjnej oraz transferu
wiedzy i technologii do gospodarki. 
 

Kontakt:
Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej 
tel. 61 647 58 47,
e-mail: ctt@put.poznan.pl

Centrum Transferu Technologii
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Głównym zadaniem jest pośredniczenie w relacjach
pracodawca – student oraz pracodawca – absolwent.

Kontakt: 
Centrum praktyk i karier
ul. Piotrowo 3, pok. 327
(budynek z zegarem), 61-138 Poznań
tel +48 61 665 2010
tel +48 61 647 5862
e-mail: cpk@put.poznan.pl

Centrum Praktyk i Karier 

mailto:biuro@pi.put.poznan.pl
mailto:ctt@put.poznan.pl
mailto:cpk@put.poznan.pl
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Zapewnia dostęp do zbiorów dokumentacji patentowej
(polskiej i zagranicznej) oraz publikacji Polskiego Urzędu
Patentowego i innej literatury patentowej. Oferuje także
doradztwo  w  zakresie  ochrony   własności   przemysłowej
i intelektualnej oraz współpracuje z Rzecznikiem
Patentowym.

Kontakt:
tel. 61 647 5845
e-mail: agnieszka.netter@put.poznan.pl

Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej

Jest wyodrębnioną jednostką należącą do Politechniki
Poznańskiej. Jest zarządzany przez zespół ludzi, dbających
o trafność realizowanych usług oraz ich jakość. AIP PP
podczas      swoich      działań      współpracuje       wyłącznie    
z profesjonalistami, oferując jak najlepsze możliwości dla
osób chcących założyć własne przedsiębiorstwo.

Kontakt:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Piotrowo 3b, budynek A8, II piętro, po. 2.8, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2854
e-mail: aip@put.poznan.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki
Poznańskiej (w skrócie AIP PP) 

Tworzą ja przedstawiciele wszystkich uczelnianych kół
naukowych  oraz   organizacji    studenckich.   To   studenci
i absolwenci starający się pomóc i wesprzeć swoich
kolegów przez kontakty, umiejętności organizacyjne oraz
naukowe. 

Kontakt:
e-mail: kontakt@rkn.put.poznan.pl

Rada Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej

Została powołana przez wiodące poznańskie
przedsiębiorstwa.                 Fundacja                  współpracuje           
z zainteresowanymi firmami i organizacjami oraz jest
partnerem w projektach instytucji samorządowych. 
W ramach kształcenia ustawicznego Fundacja prowadzi
kursy oraz szkolenia specjalistyczne. Fundacja jest także
organizatorem       i       współorganizatorem        konferencji    
o charakterze naukowym i naukowo-biznesowym.

Kontakt: 
fundacjapp@put.poznan.pl

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej

mailto:agnieszka.netter@put.poznan.pl
mailto:aip@put.poznan.pl
mailto:kontakt@rkn.put.poznan.pl
mailto:fundacjapp@put.poznan.pl
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PODSUMOWANIE
W instrukcji zebrano informacje, które mogą być przydatne dla
sprawnego        nawiązywania         kontaktów         i        współpracy   
z Politechniką Poznańską oraz jej pracownikami. Ważnym
elementem treści dokumentu było zaprezentowanie specyfiki
funkcjonowania uczelni. Jej znajomość ułatwi rozumienie
uwarunkowań, w   jakich    może    być    realizowana    współpraca
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest to pierwsze takie
opracowanie, które mogło powstać dzięki programowi pod nazwą
Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowanemu ze środków
europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników
prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.        W       przypadku zainteresowania
przedsiębiorstw,     w     przyszłości    jest    możliwe    doskonalenie
i uzupełnianie niniejszego dokumentu w ramach kolejnych
wydań (w przypadku pozyskania środków finansowych na takie
prace).
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Instrukcja      została      opracowana     w     ramach    projektu 
„Inkubator Innowacyjności 4.0”

finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu
pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach
naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

dr inż. Maciej Szafrański
dr inż. Magdalena Graczyk–Kucharska
dr inż. Małgorzata Spychała
dr inż. Marek Goliński
mgr Michał Fasiecki
mgr inż. Jolanta Krysztofiak
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