
Cyf ro wa tran sfor ma cja od po wia da współ cześ nie za klu czo we wyz -
wa nia, przed ja ki mi sta ją przed się bior stwa, gos po dar ki i ca łe spo -
łe czeń stwa. Przed się bior stwa re de fi niu ją mo de le biz ne su,
okre śla jąc na no wo, co bę dzie sta no wić war tość dla klien tów.Na
ryn ku pra cy niek tó re za wo dy tra cą na zna cze niu, na to miast po ja -
wia ją się zu peł nie no we pro fe sje. 

Oz na cza to no we wyz wa nia dla uczel ni, po nie waż tran sfor ma cja cyf ro wa zmu -
sza je do bu do wa nia nie ty le no wych pro gra mów stu diów, ale zu peł nie no wych
mo de li kształ ce nia. Ska lę tych wyz wań do brze obra zu ją sza cun ki, zgod nie z któ -
ry mi aż 50% wszyst kich za wo dów, w ja kich bę dzie my pra co wać za 10 lat jesz -
cze nie ist nie je. 
– I właś nie za wo dy oraz kom pe ten cje tej nie da le kiej, cyf ro wej przy szło ści są
do brym przy kła dem ska li nad cho dzą cych wyz wań. Je dy nie część z nich je steś -
my w sta nie prze wi dzieć, a tem po roz wo ju tech no lo gicz ne go po wo du je, że wie -
le z nich nie urze czy wist ni się w przy szło ści – mó wi prof. Grze gorz Bełz
z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu. Od no sząc się do dy sku sji w gro -
nie me ne dże rów oraz na u kow ców, ja ka od by ła się w mi nio ną śro dę pod czas
kon fe ren cji„Kształ to wa nie kom pe ten cji w gos po dar ce cyf ro wej”, wska zać moż -
na trzy klu czo we wnio ski: sto i my przed wyz wa niem wy pra co wa nia zu peł nie
no wych mo de li i me tod kształ ce nia, kry tycz ne go zna cze nia na bie ra ciąg ła i ści -
sła współ pra ca  u czel ni i biz ne su, a klu czem do suk ce su za wo do we go stu den -
tów bę dzie pa sja, za an ga żo wa nie oraz zdol ność ciąg łe go roz wo ju i zmian
– do da je prof. Grze gorz Bełz.

Nie wy star czy opa no wać pew nych, twar dych kom pe ten cji zwią za nych choć by
z ana li zą da nych, pro gra mo wa niem, czy sztucz ną in te li gen cją. Wie dza w tym
za kre sie roz wi ja się bo wiem w tak szyb kim tem pie, że już na prze strze ni kil ku
lat stu diów sta je się nie a dek wat na do po trzeb ryn ku. Trze ba ją łą czyć z kom pe -
ten cja mi mięk ki mi ta ki mi jak pra ca zes po ło wa, kre a tyw ność czy roz wią zy wa nie
prob le mów. – Mięk kie kom pe ten cje są znacz nie bar dziej uni wer sal ne, a ich
zna cze nie jest zde cy do wa nie bar dziej trwa łe wo bec za cho dzą cej re wo lu cji tech -
no lo gicz nej. Prob lem roz wo ju tych mięk kich kom pe ten cji wy ni ka jed nak z te -
go, że na le ży roz po czy nać ich kształ to wa nie jak naj wcześ niej. Tym cza sem
wy o braź nia, kre a tyw ność i zdol ność kry tycz ne go my śle nia, poz wa la ją ce nie u -
stan nie po szu ki wać i zdo by wać no wą wie dzę nie są – de li kat nie mó wiąc – roz -
wi ja ne na eta pie edu ka cji szkol nej – mó wi prof. Je rzy Ha us ner, Prze wod ni czą cy
Ra dy Pro gra mo wej Open Ey e sE co no my Sum mit, ini cja tor kon fe ren cji zre a li zo -
wa nej w Uni wer sy te cie Eko no micz nym we Wro cła wiu.
Klu czo we sta je się rów nież ro zu mie nie róż nic po mię dzy po ję cia mi „kom pe ten cje
cyf ro we”, a „kom pe ten cje w gos po dar ce cyf ro wej”. Te pier wsze od no szą się do
świa do me go i kry tycz ne go ko rzy sta nia z ca łe go spek trum tech no lo gii cyf ro -
wych umoż li wia ją cych po zy ski wa nie in for ma cji, ko mu ni ka cję, jak i pod sta wo -
we roz wią zy wa nie prob le mów czy zas po ka ja nie po trzeb we wszyst kich
as pek tach ży cia. Du żo szer szym w zna cze niu jest po ję cie „kom pe ten cji w gos -
po dar ce cyf ro wej” i wy pra co wa nie mo de lu kształ ce nia ta kich kom pe ten cji jest
wspól nym wyz wa niem dla uczel ni i przed sta wi cie li oto cze nia biz ne so we go. 
Bio rąc pod uwa gę fakt, że w pro ce sie tym istot na jest for ma cyj ność, czy li orien -
ta cja na czło wie ka, uważ ność, em pa tia, współ two rze nie – waż na jest w tych re -
la cjach nie tran sak cja, jak to czę sto dzie je się obec nie, lecz od po wie dzial ne
dłu go fa lo we par tner stwo w two rze niu ek spe ry men tal ne go śro do wi ska na u -
cza nia, a wła ści wie dy na micz ne go kształ to wa nia i ge ne ro wa nia wie dzy oraz
kom pe ten cji, któ re poz wo lą na spro sta nie wyz wa niom przy szło ści, bez obaw,
że się szyb ko zde zak tu a li zu ją – do da je Ał ła Wi twic ka-Du dek, Dy rek tor Cen trum
Współ pra cy z Biz ne sem Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu. 
W ra mach przy wo ły wa nych dy sku sji prof. Je rzy Ha us ner pro po nu je roz wi ja nie
mo de li kształ ce nia zróż ni co wa nych co do miej sca i for my. Na po zio mie stu diów
do ty czą one w szcze gól no ści tzw. stu diów du al nych, w ra mach któ rych stu den -
ci łą czą za ję cia aka de mic kie z in ten syw nym zdo by wa niem prak tycz nych do -
świad czeń w przed się bior stwach. Do świad cze nia Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
we Wro cła wiu w tym za kre sie po ka zu ją wie le do brych prak tyk, z któ rych wnio -
ski mo gą sta no wić so lid ną pod sta wę bu do wa nia par tner skiej współ pra cy po -
mię dzy uczel nia mi a biz ne sem. 
Pro fe sor Grze gorz Bełz od wo łał się do roz po czę te go w ro ku aka de mic kim
2015/2016 pi lo ta żu ta kiej for my stu diów re a li zo wa nej na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym we Wro cła wiu w ra mach spe cjal no ści Pro ject Ma na ge ment. Do świad -
cze nie to po ka za ło, że fir my, któ re za an ga żo wa ły się w ten pro jekt, do ce ni ły
moż li wość współ kształ to wa nia umie jęt no ści i kom pe ten cji przy szłych me ne -
dże rów pro jek tów już na eta pie stu diów. Rów nież stu den ci ko rzy sta ją cy z tej
moż li wo ści roz wo ju w trak cie stu diów, uz na li to do świad cze nie za po zy tyw ne,
w kon tek ście roz wo ju ich ka rie ry za wo do wej po za koń cze niu stu diów. Bez poś -
red ni udział przed sta wi cie li biz ne su, choć o nie co in nym cha rak te rze, to wa rzy -
szył rów nież pro jek to wi „Wro cław ski Ab sol went”. Z ini cja ty wy śro do wi ska
prak ty ków oraz Sa mo rzą du wy ło nił się bo wiem po mysł na dzia ła nia an ga żu ją -
ce uczel nie i pra co daw ców, sku pio ne wo kół roz wo ju wśród  stu den tów umie -
jęt no ści uni wer sal nych, niez wią za nych ze spe cy ficz ny mi lub tym cza so wy mi

po trze ba mi pra co daw ców. Za an ga żo wa nych w re a li za cję mo de lu zin te gro wa -
ne go kur su kom pe ten cji na po trze by no wo czes ne go śro do wi ska pra cy by ło wie -
lu przed sta wi cie li firm, któ rzy pod ję li współ pra cę w za kre sie pro jek to wa nia, ale
prze de wszyst kim współ re a li za cji kształ ce nia. W pro ce sie dy dak tycz nym po nad
30% wy kła dow ców to prak ty cy biz ne su. 
Ak tu al nie dzia ła nia ta kie, w for mu le okre so wych pro jek tów, uczel nia re a li zu je
po przez Biu ro Ka rier oraz de dy ko wa ne jed nost ki. Wśród nich po ja wia się pro -
gram men to ring, za i ni cjo wa ny na ba zie współ pra cy i wy mia ny do świad czeń
z par tne ra mi z Nie miec oraz Wiel kiej Bry ta nii (ak tu al nie re a li zo wa ny wspól nie
z Dol no ślą ską Sie cią Biur Ka rier), pro gra my „Sta że na Start…” oraz szko le nia
kom pe ten cyj ne w ra mach pro gra mu POR TAL. Wszyst kie one pro wa dzo ne są
z moc nym udzia łem pra co daw ców, co sta no wi o ich ja ko ści i war to ści – do da -
je Ał ła Wi twic ka-Du dek. 

In nym wy mia rem i przy kła dem wpro wa dza nia  no wo czes nej ofer ty kształ ce -
nia jest do sto so wy wa nie pro gra mów stu diów do po zio mu poz wa la ją ce go stu -
den tom uzy ski wać pro fe sjo nal ne cer ty fi ka ty ta kie jak CI MA  Di plo ma in
Ma na ge ment Ac co un ting, bę dą ce efek tem współ pra cy UE Wro cław z Char te -
re d In sti tu te of Ma na ge ment Ac co un tants (CI MA). W stycz niu 2019 r. CI MA
og ło si ła zak tu a li zo wa ny  ze staw kom pe ten cji, uz na wa ny na ca łym świe cie za
naj bar dziej po szu ki wa ny i ak tu al ny w ob sza rze ra chun ko wo ści za rząd czej, obej -
mu ją cy te ma ty kę mię dzy in ny mi umie jęt no ści cyf ro wych, tech no lo gii bloc -
kcha in czy cy ber bez pie czeń stwa.Do dat ko wo uru cho mie nie Pro gra mu CI MA
na UEW przez CI MA i wła dze Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu kil -
ka lat te mu, za pew nia stu den tom moż li wość uzy ska nia wie dzy, po twier dzo nej
glo bal ny mi eg za mi na mi CI MA, któ ra ko re lu je z po trze ba mi mię dzy na ro do -
wych firm. Ra chun ko wość za rząd cza to jed na z dy na micz niej roz wi ja ją cych
się ga łę zi do radz twa biz ne so we go, któ rej spe cja li ści peł nią co raz waż niej sze

fun kcje w swo ich or ga ni za cjach – za u wa ża dy rek tor re gio nal ny na Eu ro pę CI -
MA, Ja kub Bej na ro wicz. 
Jak za u wa ża prof. Bar tło miej Ni ta, Pro rek tor ds. Fi nan sów i Roz wo ju Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu, ab sol wen ci w peł ni an glo ję zycz nych
kierun ków Bu si ness Ac co un ting w ra mach Pro gra mu CI MA: UEW&CI MA-post -
gra du a te  Cer ti fi ca te in Bu si ness Ac co un ting oraz kie run ku Mana ge ment Ac co -
un ting w ra mach Pro gra mu: UEW&CI MA-post gra du a te  Diplo ma in
Ma na ge ment Ac co un ting po sia da ją nie tyl ko kwa li fi ka cje niez będ ne do pro -
wa dze nia ana liz wspo ma ga ją cych za rzą dy firm w po dej mo wa niu stra te gicz -
nych de cy zji, ale rów nież kom pe ten cje zwią za ne z wy ko rzy sta niem do stęp nych
za so bów i roz wią zań, po ja wia ją cych się wraz z roz wo jem gos po dar ki cyf ro wej.
Po nad to, ze wzglę du na po trze bę pod no sze nia ja ko ści kształ ce nia, niez będ ne
jest ciąg łe do sko na le nie mo de lu współ pra cy mię dzy uczel nia mi i in sty tu cja mi
oto cze nia spo łecz no-gos po dar cze go, któ re na bie żą co ob ser wu ją wy ma ga nia
dy na micz nie zmie nia ją ce go się ryn ku pra cy – do da je prof. Bar tło miej Ni ta. 
Jed nak mi mo pre zen to wa nych do brych przy kła dów efek tyw na współ pra ca
uczel ni z biz ne sem wy ma ga wspól ne go ek spe ry men to wa nia, zdo by wa nia do -
świad czeń oraz wy pra co wa nia sku tecz nych mo de li. Zda niem dra Ro ber ta
Muszyń skie go z Po li tech ni ki Wro cław skiej przy kład kon kur su opie ra ją ce go się
na re a li za cji przez zes po ły stu den tów wspól nie z wro cław ski mi przed się bior -
stwa mi in no wa cyj nych pro jek tów z za kre su ro bo ty ki wciąż na po ty ka prob lem
nie wiel kie go za in te re so wa nia biz ne su. Trud no uz nać, że wro cław skie fir my nie
sta wia ją na ro bo ty za cję. Być mo że przy czy ną jest wciąż zbyt sła ba dwu stron -
na ko mu ni ka cja po mię dzy uczel nią a biz ne sem. 
W ra mach roz wo ju kom pe ten cji dla cyf ro wej gos po dar ki dy sku sje me ne dże -
rów i na u kow ców wska zu ją tak że wyz wa nia, ja kie za cho dzą ca re wo lu cja tech -
no lo gicz na nie sie dla stu den tów. Mi mo nie do bo rów na ryn ku pra cy
i wy ni ka ją cej z niej niez wy kle ko rzyst nej sy tu a cji osób roz po czy na ją cych ka rie -
rę za wo do wą, za po waż ny prob lem uwa ża się ni ską ak tyw ność i ini cja ty wę stu -
den tów. W obec nych sprzy ja ją cych wa run kach ryn ku pra cy nie za my ka ją one
szans na zna le zie nie pra cy. Zna le zie nie i utrzy ma nie naj bar dziej atrak cyj nych
sta no wisk w do bie cyf ro wej tran sfor ma cji gos po dar ki wy ma ga pa sji, po nad -
prze cięt no ści, a tak że nie u stan ne go in dy wi du al ne go roz wo ju i zmia ny. 
Dy na micz ny po stęp tech no lo gicz ny, któ ry jest jed nym z wyz nacz ni ków gos po -
dar ki cyf ro wej bę dzie co raz szyb ciej zmie niał ist nie ją ce za wo dy, lik wi do wał niek -
tó re z nich, ale tak że two rzył wie le no wych. Na to miast mi mo wszyst ko
osta tecz nym od bior cą dóbr i usług wy twa rza nych w gos po dar ce po zo sta nie
czło wiek. Tak więc zro zu mie nie ludz kich po trzeb, za cho wań i mo ty wa cji, a tak -
że umie jęt ność sku tecz ne go ko mu ni ko wa nia się z do staw cą, kon tra hen tem,
współ pra cow ni kiem czy klien tem po zo sta ną kom pe ten cja mi, na któ re za po -
trze bo wa nie bę dzie ro sło— do da je Łu kasz Czaj kow ski, Dy rek tor ds. spo łecz no -
ści ABSL, któ ra by ła klu czo wym par tne rem me ry to rycz nym wy da rze nia, licz nie
re pre zen to wa nym przez gro no pra cow ni ków zrze szo nych w niej firm. 
Uni wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu jest otwar ty na współ pra cę, dla te go do
dy sku sji o kie run kach niez będ nych zmian, po trze bach i ocze ki wa niach wszyst kich
stron sy ste mu kształ ce nia za pro si liś my przed sta wi cie li każ dej z nich. Wy kła dy oraz
ży we i otwar te dy sku sje pa ne lo we po ka za ły nie tyl ko gdzie uczel nie i biz nes się
zga dza ją, ale i gdzie ma ją róż ne zda nia. Niez wy kle war to ścio wym efek tem tych
dy sku sji są wnio ski do ty czą ce bu do wy no wych mo de li i me tod kształ ce nia przy
współ pra cy uczel ni i biz ne su, któ re z pew no ścią pow sta ną na Uni wer sy te cie Eko -
no micz nym we Wro cła wiu. Do ich two rze nia za pra sza my biz nes na sze go re gio nu.

Or ga ni za to rzy wy da rze nia: Uni wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu oraz Fun da cja Gos po dar ki i Ad mi ni stra cji Pub licz nej
Par tne rzy wro cław skiej edy cji: ABSL oraz Wro cław skie Cen trum Aka de mic kie

Kon fe ren cja zo sta ła do fi nan so wa na przez Mia sto Wro cław

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI W GOSPODARCE CYFROWEJ


