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Transfer wiedzy mi´dzy uczelniami i biznesem to zyskowna
koniecznoÊç
Gdy gospodarka rozwija si´, a przedsi´biorstwa zdobywajà kolejne rynki
i nowych klientów, firmy potrzebujà
nowych technologii i rozwiàzaƒ, dzi´ki
którym sà w stanie uzyskiwaç przewag´ konkurencyjnà. W poszukiwaniu innowacji biznes korzysta mi´dzy innymi
ze wsparcia instytucji naukowych.
Uczelnie prezentujà firmom wyniki
swoich badaƒ: zarówno tych, zamówionych przez przedsi´biorstwa, jak
i przeprowadzanych z w∏asnej inicjatywy. W ramach wzajemnych korzyÊci rodzi si´ wspó∏praca, która w efekcie zasila uczelnie praktycznà wiedzà, pomagajàc im zarazem finansowaç badania,
a praktycy otrzymujà Êwie˝e wyniki
analiz zachodzàcych procesów rynkowych. Jednym s∏owem, patenty i nowe
technologie usprawniajà dzia∏anie biznesu, a zapotrzebowanie na nowe rozwiàzania daje mo˝liwoÊç rozwoju nauki
i prowadzenia badaƒ.
Trwajàcy nieprzerwanie z coraz wi´kszà intensywnoÊcià transfer wiedzy
oraz wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy firmami i uczelniami otwiera nowe mo˝liwoÊci rozwoju wszystkim uczestnikom
tego procesu. Cieszy zatem fakt, ˝e coraz wi´cej polskich firm i uczelni dostrzega ten potencja∏, podejmujàc inicjatywy prowadzàce do zacieÊnienia
wi´zi mi´dzy swoimi Êrodowiskami.
Przyk∏adem rynku, który rozwinà∏ si´
dzi´ki wspó∏pracy firm z uczelniami i instytutami badawczymi, sà Stany Zjednoczone. Uczelnie w USA ÊciÊle wspó∏pracujà z sektorem przedsi´biorstw, wychodzàc naprzeciw ich potrzebom. Dzi´ki
takiemu podejÊciu firmy sà zaanga˝owane w proces badawczy. Dzia∏anie to
zwi´ksza efektywnoÊç zarówno uczelni,
która przeprowadza badania, jak i przedsi´biorstw wykorzystujàcych ich efekty.
Przyk∏adem takiego rozwiàzania jest
system motywacyjny pracowników naukowych University of Denver. Pracownik naukowy rozwija swoje kompetencje z zakresu przedsi´biorczoÊci i otrzy-
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muje informacj´ zwrotnà, na ile jego
wiedza, podejmowane badania, odpowiadajà na potrzeby przedsi´biorstw.
W Polsce, która jest obecnie rynkiem
dynamicznie rozwijajàcym si´, wspó∏praca uczelni z biznesem nie jest jeszcze rozwini´ta w takim stopniu, jak
w przypadku Stanów Zjednoczonych.
Mo˝na jednak zauwa˝yç dà˝enie, zarówno ze strony uczelni, jak i firm, do
zacieÊniania tych wi´zi.
Wraz z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej jednym z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ sektorów polskiej gospodarki w ostatnich latach jest bran˝a TSL.
Rozwój rynku sprawia, ˝e logistyka
staje si´ znanà i bardzo dynamicznà
dziedzinà wiedzy. Tym samym, zawód
logistyka zyskuje mi´dzynarodowà renom´ z du˝ymi perspektywami rozwoju. Wysokiej klasy specjalista, wykszta∏cony w dziedzinie procesów
transportu, spedycji, logistyki, zarzàdzania logistycznego, wdra˝ania nowych procesów podnoszàcych jakoÊç
us∏ug i firmy, czy outsourcingu, jest

ta. Naturalnym sta∏o si´ zapotrzebowanie na podj´cie wspó∏pracy bran˝y
logistycznej z uczelniami kszta∏càcymi
przysz∏ych pracowników, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Schenker i SGH – przyk∏ad
transferu wiedzy
Przyk∏adem takiego dzia∏ania, wykorzystujàcego szczególne potencja∏ m∏odych ludzi na etapie studiów, jest
wspó∏praca firmy Schenker Sp. z o.o. ze
Szko∏à G∏ównà Handlowà w Warszawie.
Firma wspólnie z uczelnià stworzy∏a
nowatorski program zaj´ç dydaktycznych – „Managing in the Company of
the Future”. Przedmiot zosta∏ wprowadzony w listopadzie 2007 roku. Celem
prowadzonych zaj´ç jest przekazanie
mi´dzynarodowej grupie studentów
wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania firmy i przybli˝enie zadaƒ,
z którymi b´dà mogli spotkaç si´
w przysz∏ej pracy zawodowej.

Dr Jakub Brdulak,
opiekun zaj´ç „Managing in the
Company of the Future” na SGH:
„O podj´ciu takiej wspó∏pracy
w przypadku Szko∏y G∏ównej Handlowej i Schenkera zadecydowa∏y
potrzeby studentów. Studenci zwrócili si´ do mnie z proÊbà, i˝ chcieliby, aby zaj´cia mia∏y wi´kszy zwiàzek z praktykà. Stàd zaproszenie
firmy Schenker, z którà SGH wspó∏pracuje ju˝ od wielu lat, do udzia∏u
w programie”.
poszukiwanym pracownikiem zarówno w naszym kraju, jak i za granicà.
Z drugiej strony dynamiczny rynek wymusza szybki rozwój i innowacyjne
rozwiàzania w procesie obs∏ugi klien-

W ramach projektu operator logistyczny przedstawia proces do analizy.
Zadaniem uczestników zaj´ç „Managing
in the Company of the Future” jest opisanie organizacji lub przedsi´biorstwa

Edukacja logistyczna

Janusz Górski,
Prezes firmy Schenker Sp. z o.o.:
„W Schenkerze wspó∏pracujemy zarówno z uczelniami ekonomicznymi,
jak i politechnikami. Wspó∏praca ta
nie ogranicza si´ jedynie do pozyskiwania absolwentów, ale równie˝
ma szerszy wymiar. Prowadzimy zaj´cia, g∏ównie na studiach podyplomowych, bierzemy udzia∏ w konferencjach. Szczególne wi´zi ∏àczà nas
ze Szko∏à G∏ówna Handlowà, dla
której jesteÊmy równie˝ partnerem.
W tym przypadku uczestniczymy
tak˝e w projektach budowania zaj´ç dla studiów dziennych, które wymagajà od nas znacznego zaanga˝owania”.

i rynku, na którym dana firma funkcjonuje, pod kàtem wyznaczonego procesu. Po stronie studentów le˝y wybór firmy, dobór odpowiednich narz´dzi
i przeprowadzenie badania, nast´pnie
zebranie wniosków z analizy i przedstawienie rekomendacji. Finalnie zebrane
wnioski zostajà przedstawione na forum w formie prezentacji, a konkluzje
p∏ynàce z analizy procesu w badanych
firmach otrzymujà wszystkie firmy bioràce udzia∏ w projekcie. Dotychczas studenci w ramach wspó∏pracy SGH
z Schenkerem badali procesy obs∏ugi
klienta oraz komunikacji wewn´trznej.
Zdaniem dr. Jakuba Brdulaka, opiekuna zaj´ç „Managing in the Company
of the Future” na SGH, korzyÊcià, wynikajàcà z kooperacji z firmami – z punktu widzenia uczelni – jest przede
wszystkim fakt, ˝e dzi´ki wspó∏pracy
roÊnie poziom prowadzonych zaj´ç,
co zwi´ksza konkurencyjnoÊç uczelni.
„ Jest to o tyle istotne, ˝e obecnie jest
wprowadzony dwustopniowy system
studiów i uczelnia musi zaoferowaç
bardzo dobry produkt, je˝eli chce byç
wybierana przez studentów, w szczególnoÊci studiów magisterskich” –
twierdzi dr J. Brdulak.

wiajàc zarazem podzia∏ tych korzyÊci dla
poszczególnych uczestników procesu.
KorzyÊci dla firmy:
• budowanie wizerunku przedsi´biorstwa odpowiedzialnego spo∏ecznie
• mo˝liwoÊç pozyskania studentów
przystosowanych do potrzeb kadrowych firmy
• mo˝liwoÊç rozszerzenia baz wiedzy
firmy.
KorzyÊci dla studenta:
• weryfikacja teoretycznej wiedzy, uzyskiwanej na uczelni, z potrzebami
rynku

• praca dla przedsi´biorstwa w „laboratoryjnych” warunkach, to znaczy
bez ponoszenia sankcji za êle podj´te decyzje i dzia∏ania
• uzyskanie certyfikatu ukoƒczenia
przedmiotu, wydanego przez firm´
• mo˝liwoÊç otrzymania p∏atnych praktyk.
KorzyÊci dla wyk∏adowców:
• zwi´kszenie atrakcyjnoÊci zaj´ç
• mo˝liwoÊç pozyskania nowej wiedzy
od partnerów przedmiotu
• mo˝liwoÊç weryfikacji wiedzy teoretycznej wyk∏adowcy z oczekiwaniami
rynku1.
Patrzàc na przedstawione korzyÊci
i trwajàcy coraz szerzej transfer wiedzy
pomi´dzy uczelniami i przedsi´biorstwami w Polsce, mo˝na jednoznacznie
stwierdziç, ˝e jest to perspektywa godna uwagi nie tylko na najbli˝sze lata.
Powielanie takich rozwiàzaƒ równie˝
na innych polskich uczelniach, przy aktywnym udziale ró˝nych przedsi´biorstw, s∏u˝y budowaniu tak zwanego
„learning regions” (regionów uczàcych
si´). Takie obszary mo˝na spotkaç
w Stanach Zjednoczonych. Przyk∏adowo uznaje si´, i˝ dzi´ki mi´dzy innymi
bardzo silnemu oÊrodkowi naukowemu
Stanford University powsta∏a Dolina
Krzemowa w USA. W takich oÊrodkach
uczelnie stajà si´ centrami lokalnego
wzrostu wiedzy.

Co z tego wynika na przysz∏oÊç
„Wspó∏praca mi´dzy firmà i jednostkà naukowà generuje korzyÊci dla obu
stron zaanga˝owanych w projekt” –
podkreÊla dr Jakub Brdulak, przedsta-

Schemat 1. Wspó∏praca Schenkera z SGH w ramach zaj´ç „Managing in the Company of the
Future”. èród∏o: „Transfer wiedzy a podnoszenie konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw” – badania
statutowe, J.Brdulak

Dane z referatu powsta∏ego na podstawie badaƒ statutowych; J. Brdulak, Transfer wiedzy mi´dzy: sektorem przedsi´biorstw a sektorem nauki i sektorem rzàdowym. Modele wspó∏pracy. Badania statutowe Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie, SGH, Warszawa 2007 r.
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