Środowiska akademickie a środowiska

biznesowe – relacje i bariery współpracy
opracowanie wyników badania

Założenia
metodologiczne projektu
i charakterystyka
respondentów
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•

•

Badanie zostało zrealizowane kompilowaną metodą zawierającą:
–

3 zogniskowane wywiady grupowe (FGD), trwające każdy po 1,5 godziny

–

10 indywidualnych wywiadów pogłębionych, trwających każdy po około
30-40 minut

Osoby biorące udział w badaniu spełniały następujące kryteria rekrutacyjne:
Przedstawiciele środowiska akademickiego :
–

Nauki społeczne i humanistyczne cytaty w tekście oznaczone literą H

–

Nauki ścisłe cytaty w tekście oznaczone literą Ś

–

Nauki ekonomiczne cytaty w tekście oznaczone literą E

Przedstawiciele środowiska przedsiębiorców
–

Przedsiębiorcy prowadzący mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
cytaty w tekście oznaczone literą P
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Najważniejsze wnioski z badania

• Informacje pozyskane w trakcie badania dość silnie wskazują na istnienie barier we współpracy środowisk
akademickiego oraz biznesowego. Są to głównie bariery wynikające z wzajemnej nieznajomości środowisk
oraz tego, co mogą sobie zaoferować.
• Wyobrażenia przedsiębiorców na temat współpracy koncentrują się wokół wielkich, czaso-, praco- i
kosztochłonnych projektów co czyni ją odległą i będącą całkowicie poza obszarem zainteresowania.
• Obie strony odczuwają deficyt w obszarze osób, które zajęłyby się skomunikowaniem środowisk oraz
przygotowaniem ich do podjęcia współpracy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń osób
badanych, można wnioskować, że osoba taka powinna być umocowana poza omawianymi środowiskami,
co tworzy dogodną przestrzeń do zaistnienia instytucji otoczenia biznesu.
• Aby jednak takie zaistnienie mogło przynieść rezultaty należy dotrzeć do obu środowisk z informacją oraz
przekonać je do idei.

• Pewną barierą może być dość zaawansowana indywidualizacja współpracy niosąca korzyści natury
finansowej (to bezpośrednie benefity zarówno dla zleceniodawcy jak i wykonawcy, więc będzie to bariera
trudna do przełamania).
• Badanie potwierdziło istnienie potencjału dla instytucji otoczenia biznesu jako pomostu współpracy, jednak
równocześnie wskazało celowość dalszej eksploracji obszaru współpracy pomiędzy środowiskami.
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Relacje pomiędzy
środowiskami przedsiębiorcy
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

Wśród przedsiębiorców nie podejmujących współpracy ze środowiskiem

akademickim i nie mających takich doświadczeń funkcjonuje wiele przekonań
uzasadniających brak zainteresowania taką formą wsparcia biznesu. W
największym stopniu sprowadzają się one do braku pomysłu w jaki sposób
współpraca taka mogłaby przynieść korzyść firmie. Brak ten jest racjonalizowany
przez przekonania o koszto- i czasochłonności.
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
Przedsiębiorcy a nauki społeczne i humanistyczne
O ile dość jasne i intuicyjne wydaje się powiązanie przedsiębiorców z naukami technicznymi
(materiałoznawstwo, maszyny, urządzenia/ pomiary itp.) bądź ścisłymi (chemia przy środkach

czystości bądź powłokach antykorozyjnych) o tyle zastosowanie nauk humanistycznych bądź
społecznych wydaje się raczej mało oczywiste.
Wynika to z dwóch czynników:
•

Innowacje kojarzone są z nowościami z zakresu wynalazków technicznych – mają
charakter użyteczny i wprost przekładalny na oszczędności bądź inne, ale wciąż
wymierne korzyści

•

Brak znajomości i/lub docenienia bardziej zaawansowanych (poza „chwytami”/
wywieraniem wpływu przez handlowców) a równocześnie postrzeganych jako
użyteczne produktów czy usług jakie mogą dostarczyć nauki społeczne bądź
humanistyczne (np. umiejętności miękkie, marketing, znajomość rynku/
konsumenta etc)
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
Przedsiębiorcy a nauki społeczne i humanistyczne
Specyfika dużej części lokalnych przedsiębiorców, którzy posiadają intuicyjną/ wynikającą z
doświadczenia wiedzę, umiejętności zachowania się w sytuacjach biznesowych, których nie
zdobyli szkoląc się ale wypracowali/ udoskonalali własne, posiadane cechy osobowości dzięki
którym osiągnęli sukces w postaci utrzymania się na wymagającym rynku. Nie są w stanie

wyobrazić sobie, że naukowiec/ badacz może tych umiejętności nauczyć a cechy wypracować u
ich pracowników/ kontynuatorów – wydaje im się, że są to właściwości unikalne i nie do
nauczenia inną drogą niż doświadczenie. Dlatego wolą ryzykować rotację personelu poszukując
u kandydatów odpowiednich cech niż sięgnąć do narzędzia w postaci szkoleń/ warsztatów/
treningów czy coachingu.
Kolejną barierą jest fakt, że ze względu na brak świadomości korzyści trudno przedsiębiorcom
wyobrazić sobie jaka będzie perspektywa czasowa i wielkość zwrotu z inwestycji. Przy
przedsiębiorcy liczącym bilans firmy w niezbyt odległej czy wręcz doraźnej perspektywie
czasowej jest to sytuacja nie do przyjęcia.
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Relacje pomiędzy
środowiskami akademicy
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

W środowisku akademickim nie ma jasności jakie są priorytety działalności uczelni. A poszczególne
kierunki działań wydają się – przynajmniej momentami – trudne do pogodzenia bądź wręcz
sprzeczne. Ze względu na natłok zadań dydaktycznych brak czasu na badania naukowe oraz
transfer wiedzy.
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
„Wymaga się od naukowca, aby cały proces technologiczny opracował. Trudno oczekiwać, żeby naukowcy

znali się na wszystkim, a ja mam wrażenie, że takie jest oczekiwanie.” Ś
„Jest oczekiwanie, że każdy naukowiec będzie jednocześnie nauczycielem. Jest to problem, ponieważ nie
wszyscy mają predyspozycja zarówno do pracy badawczej, jak i do pracy dydaktycznej. Według mnie osoby,
które odnajdują się w pracy badawczej powinny się tym zajmować, osoby świetne w pracy dydaktycznej
powinny to robić.” Ś
„Powinna być jakaś proporcja miedzy pensum dydaktycznym, a pracami badawczymi. ”
„Jest założenie, że jak naukowiec to wszystko musi umieć, być i naukowcem i dydaktykiem i jeszcze
menadżerem (może to wynikać z braku pomysłu na zorganizowanie). ” Ś
„I to jest też problem biznesu, że jeżeli my nauczamy teorii, a nie jesteśmy też wdrożeni w praktykę to

kompletnie nie widzimy z drugiej strony jak to wygląda i jakie odbiorca tej teorii ma problemy.” H
„Studenci chcieli by się zajmować praktyką, tylko, że w momencie kiedy widzą, że ta praktyka wymaga czasu
i wysiłku, to się ten zapał kończy.” H
„Uczelnie dostają pieniądze od studenta, więc nie zwracają uwagę na poziom studentów, tylko na to jak
najwięcej ich przepchną. Myślę, że uczelnie powinny być finansowane przez wzgląd na osiągnięcia naukowe,
a nie liczbę studentów.” Ś
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

Funkcjonuje – zarówno wśród przedsiębiorców jak i przedstawicieli środowiska akademickiego –
głębokie przekonanie, że jedynie część działań naukowych może mieć zastosowanie w biznesie.
Badania realizowane pod egidą NCBiR są postrzegane jako możliwe do zaadaptowania dla potrzeb
biznesu, jednak te realizowane pod kuratelą NCN uznawane są za zbyt odległe od praktyki.
Część badanych dostrzegała dotkliwy brak osób mogących pośredniczyć w transferze wiedzy
zarówno poprzez badań najlepiej nadających się do komercjalizacji jak i poprzez kojarzenie
naukowców i ich dorobków w określonych celach.
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
„Tak jak w przedsiębiorstwach są osoby zarządzające zasobami ludzkimi, tak na
uczelniach też by się to przydało.” Ś
„Według mnie problem polega na tym, że w Polsce nie ma ścisłej współpracy między
uczelniami, niby coś tak jest, ale nic konkretnego, nie ma też osoby, która by to

koordynowała, jest oczekiwanie, że kierownik wydziału i pracownicy naukowi będą
pełnili wszystkie funkcje na raz, będą i statkiem i żaglem i sterem.” Ś
„Zatrudnienie człowieka, który nie miał kompetencji w dziedzinie badawczej, ale umiał
znaleźć połączenie i uzyskać finansowanie projektu, bo znał się na kwestii
przemysłowej (człowiek był, ale posada skończyła się po 2-3 latach i mimo, ze wszyscy

byli zadowoleni i wyniki były satysfakcjonujące, skończyło się jego zatrudnienie, bo
skończył się projekt i zniknął etat…), taki człowiek powinien być trwale.” Ś
„Brakuje spojrzenia zewnątrz.” Ś
„W Szanghaju, jednym z najbardziej przedsiębiorczych państw (…) mają koordynatora

państwowego, który potrafi sprzedać to co jest opracowane.” Ś
„W Polsce kiedy jest coś opracowane naukowcy oczekują, że ktoś przyjdzie, pogratuluje
i pocałuje w czoło.” Ś
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

WSPÓŁPRACA

Relatywnie najłatwiejsza i najmniej problemowa jest współpraca pomiędzy indywidualnym

naukowcem a przedsiębiorcą. Relacje są nawiązywane zazwyczaj bez pośrednictwa uczelni.
Rzadziej zdarza się współpraca między przedsiębiorcą a wydziałem lub zespołem pracowników
uczelni. Pociąga to za sobą sformalizowanie współpracy umową.
Najrzadziej realizowana bywa współpraca interdyscyplinarna. Wiąże się z koniecznością
pogodzenia wymogów formalnych, ale przede wszystkim różnych systemów motywacyjnych

funkcjonujących na różnych uczelniach (a nawet na poszczególnych wydziałach tej samej uczelni).
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

„Często współpraca między przedsiębiorcą na konkretnym doktorantem, a nie pomiędzy
przedsiębiorcą i uniwersytetem. Indywidualne współprace.” E

„Zlecenia są bardziej incydentalne, nie dzieje się to przez żadne biuro, naukowcy często
muszą poszukiwać zleceń, nie odwrotnie, niestety.” E
„Współprace są, ale nie wszystkie wydziały mają okazję korzystać z nich. ” E
„Czasami najpierw jest podpisywana węższa lub szersza umowa między uczelnią i
firmą, a następnie jest ona dopiero realizowana.” E
„Problemem we współpracach międzywydziałowych jest rozróżnienie w priorytetach i
organizacji – np. za co innego są „punkty” (medycyna ma punkty za konferencje, a
architektura nie).” E
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym

WSPÓŁPRACA

Uczelnia jest często postrzegana jako utrudnienie współpracy. Dzieje się tak na kilku wymiarach:
•

Czasu

•

Pieniędzy

•

Zderzenia potrzeb biznesu oraz wymogów formalnych

•

Zderzenia potrzeb biznesu i prowadzenia badań naukowych
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
Czas
„Punktem zapalnym jest też czas, przedsiębiorcy nie potrafią zrozumieć, że czas na
wykonanie dzieła jest potrzebny. A do tego papierologia, administracja, przetargi

– zabierają najwięcej czasu.” E
„Pracuję tyle godzin, że nie mam czasu na pracę badawczą. ” Ś
„Czasu na badania jest mało, nawet jak śpię to myślę o tym co się dzieje na uczelni, a
przecież wiadomo, że każdy pracownik musi mieć publikacje, artykuły i prace

badawcze, niestety brakuje na to czasu.” Ś
„Przecież jak cos idzie przez uczelnię, to nie mogę po prostu kupić czegoś co jest
potrzebne tylko trzeba rozpisać przetarg, bo uczelnię obowiązują zamówienia
publiczne. I to już zabiera ustawową ilość czasu. A jak jeszcze coś się nie uda i
trzeba przetarg powtórzyć? To drugie tyle co najmniej. Więc jak masz dużo
czasu to przez uczelnię.” E
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
Pieniądze
„Uczelnie wyższe mają tendencje, aby skanalizować te współprace i dorzucają swoje 5
groszy, często pośrednicząc między biznesem, a uczelnią, a my nie jesteśmy
takimi współpracami zainteresowani, bo nasze wynagrodzenie maleje. ” H

„Jakbym przez uczelnię chciał, to jak zabiorą swoje 30% a potem przepuszczą przez
wynagrodzenia i całe tego konsekwencje to dla mnie zostaje około 1/3 tego co
płaci przedsiębiorca.” H
„Uczelnia bierze ok 10-30% pośrednicząc w sprzedawaniu badań, niestety często
naukowcy nie rozumieją, że właśnie dzięki temu mogą przyjść do biura,

laboratorium i włączyć światło. Jeżeli osoba chce móc utożsamiać się z uczelnią
przedstawiając się gdzieś, musi też coś dawać dla uczelni.” Ś
„Przemysł nie będzie patrzył na doświadczenia, tylko na to co zaoferuje księgowy ” E
Przedsiębiorca oczekuje, żeby zwróciły mu się pieniądze zainwestowane w sprzęt, w

badania, a niekiedy muszą czekać nawet i parę lat. I inwestycja w badania jest
obciążona ryzykiem (nie wiadomo, czy się zwróci), bo może być tak, że coś z
tego wyjdzie, ale może być też tak, że po badaniach powiemy, że nie, tą drogą
nic nie uzyskamy.” Ś
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Obecne relacje pomiędzy środowiskami akademickim a
biznesowym
Potrzeby biznesu a wymogi formalne i wymogi prowadzenia badań naukowych
„Przedsiębiorcy przychodząc na wydział chemii w zasadzie oczekują gotowych pomysłów i
gotowych projektów, ciężko ich przekonać żeby przychodzili i poczekali. Wynika to z

tego powodu, że na wyniki badań, np. na wydziale chemii, czeka się czasem wiele lat, a
przemysł woli gotowe projekty, jest niecierpliwy, woli czerpać z zagranicy. ” Ś
„Przedsiębiorcy myślą, że prace wykonane przez studentów są od razu gotowe do użytku. I
mówią – przecież studenci wam to zrobią. A to jednak zupełnie inna działalność i te
prace studentów albo w ogóle się nie nadają albo wymagają jeszcze wiele pracy. ” E
„Często biznes nie ma pojęcia, czego tak naprawdę chce, a uczelnie nie są w pewien sposób
dobrze zareagować na to, czego chce biznes, no bo znowuż nie znają się ci ludzie za
bardzo na tym, bo sami siedzą już na uczelni od iluś tam lat i nie są dostosowani do
pracy biznesowej tylko do pracy uczelnianej.” H

„Jest ogólnouczelniana komórka, do której trzeba dostarczyć raz na rok ofertę i działania, ale
żebyśmy jakieś zlecenia stamtąd otrzymali, to nie do końca tak działa. ” E
„Żeby można było sfinansować etat czysto badawczy, to trzeba mieć konkretny plan na 3-4
lata.” Ś
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Bariery współpracy
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych i społecznych

•

Współpraca ma charakter pozainstytucjonalny, indywidualny
pomiędzy przedsiębiorcą a naukowcem

•

Uczelnia jest ostrzegana jako „generator” dodatkowych i
postrzeganych jako zbędne kosztów wpływających na cenę usługi/
produktu

•

Produkt/ usługa oparte są na wiedzy naukowca a nie na sprzęcie/
laboratoriach itp. będącym w posiadaniu uczelni

•

Wyniki pracy naukowej (własność intelektualna) często nie są wprost
przekładalne na ofertę – wymagają dodatkowej pracy naukowca
wykraczającej poza działalność naukową
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Bariery współpracy po stronie przedsiębiorców

w opinii przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych i społecznych

•

Brak informacji, wiedzy o kompetencjach zdobytych przez studentów
w toku studiów

•

Negatywny stereotyp nauki jako dziedziny niepotrzebnej w życiu
praktycznym, codziennym

•

Perspektywa krótkoterminowa

•

Bariera finansowa *

•

Traktowanie uczelni jaki taniego źródła wysokiej jakości wiedzy,
technologii *

•

Brak kultury współpracy, mechanizmów

* paradoksalnie te dwa punkty nie wykluczają się: przekonanie o potencjalnie wysokich kosztach prowokować
może szczególną dbałość o wydatki wśród przedsiębiorców, co może objawiać się próbami dyskredytowania
wartości pozyskanej wiedzy i mniejszej gotowości do płacenia za nią
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych i społecznych

„Największym problemem w przypadku nauk społecznych jest fakt, że uczelnie nic z
tego nie mają i chciałyby na tym położyć swoją rękę, ale nie mają jak tego dokonać. W
przypadku tych kierunków kontakty z biznesem są zazwyczaj pojedyncze, a nie
globalne.” H
„U nas były prowadzone kilka lat temu takie studia podyplomowe np. dla służby zdrowia

i to sobie fajnie funkcjonowało do momentu, kiedy uczelnia zaczęła się w to wtrącać i
dyktować wytyczne jak to ma wyglądać i administracyjne i te studia padły w przeciągu
półtora roku.” H
„Na moim kierunku, filozofii, ciężko jest się doszukać tych koneksji z biznesem. ” H
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ścisłych

•

Brak koordynatora kontaktów uczelnia – biznes

•

Nadmiar wymagań co do kompetencji naukowych, dydaktycznych,
marketingowych, organizacyjnych względem jednego pracownika
naukowego -> jedna osoba nie może być kompetentna we
wszystkich obszarach

•

Brak elastyczności w podziale obowiązków

•

Brak współpracy między pracownikami; konkurencja zamiast
współpracy

•

Odmienny język, odmienne rozumienie pojęć przez pracowników
naukowych oraz przedstawicieli biznesowych

•

Brak tradycji w konstruowaniu efektywnych zespołów badawczych,
skostniała struktura organizacyjna

•

Brak dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku –

niewłaściwe zdefiniowanie „rynku” dla usług dydaktycznych (w chwili
obecnej: student, a nie pracodawca)
•

Niechęć części naukowców do prac o charakterze wdrożeniowym
jako mniej interesujących niż badań podstawowych
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Bariery współpracy po stronie przedsiębiorców
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ścisłych

•

Niepewność przełożenia wyników badań na zysk

•

Problemy z porozumieniem

•

Brak pośredniczenia pomiędzy przedsiębiorcą a naukowcem

•

Niepewność lub niewiedza do kogo lub gdzie zgłosić się z
problemem

•

Oczekiwanie gotowych rozwiązań; niechęć do oczekiwania na
rezultat pracy naukowców

•

Oczekiwanie szybkiego i wymiernego efektu współpracy
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ścisłych

„W Polsce jest taki problem, że, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, kierunki, jak
filozofia, matematyka, fizyka, nie potrafią być sprzedane.” Ś
„Nowe odkrycia matematyczne są często sztuką dla sztuki.” Ś
„Ja reprezentuję taką dziedzinę, która jest skoncentrowana na badaniach
skoncentrowanych na rozwoju wiedzy i zaczęto nam mówić, że mamy przestawić profil
badawczy na sprzyjający przemysłowi.” Ś
„Patrząc z punktu widzenia matematyka, prowadzenie badań w dziedzinie biznesu, tam

niezbędnych, ale dla matematyka to jest badanie tego co jest już znane.” Ś
„Naukowcy chcą prowadzić badania, a nie zajmować się tym, co zrobić dalej z tym, co
już odkryli.” Ś
„Osoby zajmujące się badaniami naukowymi, często mają problemy z dyplomacją,
umiejętnościami marketingowymi i komunikacją, aby sprzedać swoje badania. ” Ś
„Współpraca międzywydziałowa niby jest, ale można zauważyć, że mimo tego, że
wszyscy sobie podają ręce i miło się uśmiechają, ale istnieje też niestety niezdrowa
rywalizacja.” Ś
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ekonomicznych

•

Brak zaufania (wyniki aktywności naukowej są traktowane jak praca

całego życia -> nadmierne dbanie o poufność)
•

Wycena pomysłu (trudności z komercyjnym potraktowaniem własnej
pracy)

•

Słaba komunikacja

•

Brak u przedsiębiorców świadomości kosztów wynikających z pracy
naukowców na sprzęcie uczelni oraz odpowiedzialności Uczelni za
wykonane prace (konieczność doliczania powoduje wzrost ceny)

•

Brak zaufania (np. niechęć do wpuszczania naukowców na budowy)

•

Brak wypracowanych zasad (zarówno formalnych jak i tych
niepisanych/ etycznych) współpracy pomiędzy akademikami a
biznesem
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Bariery współpracy po stronie przedsiębiorców
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ekonomicznych

•

Czasami: brak świadomości do czego badania prowadzone na
uczelniach mogą być przydatne/ użyteczne

•

Cena badań (realna wielkość cen jest podnoszona przez narzuty
nakładane przez uczelnię)

•

Cena badań (wyobrażenia niektórych przedsiębiorców nt bardzo

wysokich cen współpracy z uczelniami i ich pracownikami, na które
stać tylko największych „graczy” w branżach)
•

Problem komunikacyjny: „16 sekretariat już nie odbiera, bo
sekretariat czynny do 15, a nawet jak odbierze to często jest
niezorientowany.”

•

Czas wykonania zlecenia – zbyt długi z punktu widzenia biznesu
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Bariery współpracy po stronie środowiska akademickiego
w opinii przedstawicieli środowiska nauk ścisłych

„Jak idę na budowę gdzieś na Lubelszczyźnie to praktycznie zawsze spotykam swoich
studentów, zależy tylko czy zdał u mnie, czy miał dwójkę, ale raczej nie spotykam się z

niemiłymi reakcjami.” E
„Uświadomienie, że jednak ta nauka jest do czegoś potrzebna, powiedzieć
przedsiębiorcom, że to może im się rzeczywiście przydać.” E

„Sporo firm zagranicznych wchodzących na rynek mają własne działy badawczorozwojowe i polskie firmy uczą się tego od nich.” E
„W Niemczech każdy z architektów na uniwersytecie miał swoją praktykę i to było
jawne, a studenci byli do nich zapraszani i mogli tam pracować, w Polsce to nie jest
dopuszczalne, żeby studenci pracowali w jakimś biurze, poza praktykami, Polacy

wstydzą się swojej własnej przedsiębiorczości, a to wpływa na biznes i porozumienie z
przemysłem.” E
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