
FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-057/09

Globalizacja sprawia, 
że świat się kurczy, 
dystanse się zmniejszają, 
mity weryfikują, 
a co ważniejsze 
– oczekiwania, chęci 
i pragnienia 
demokratyzują się.
–	Katarzyna	Pałys,
	 Małgorzata	Pałys	

magazyn / nr 4
listopad 2012
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* SOPR zmienia się w DOPR
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych – tak od 1 lipca nazywa się 
nasza jednostka. Z  przyjemnością informujemy o  tym wszystkich 
zainteresowanych, którzy do tej pory mieli okazję współpracować 
z Sekcją Obsługi Projektów Rozwojowych. Kierownikiem działu – jak 
wcześniej SOPR – jest dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha.

* Sukces! 
Miło nam poinformować o  sukcesie pracowników Działu Obsługi 
Projektów Rozwojowych, którzy pozyskali środki na realizację pro-
jektu Nowoczesny Uniwersytet w  nowoczesnej Europie. Między-
narodowy transfer innowacji w zakresie kształcenia ustawicznego 
osób z dużym doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym 
w ramach tegorocznego naboru wniosków w ramach programu Le-
onardo da Vinci – Transfer Innowacji. Celem projektu jest wsparcie 
zarówno osób z dużym doświadczeniem zawodowym (powyżej 45 
roku życia) jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek pracy (poniżej 
30 roku życia) poprzez opracowanie kompendiów dobrych praktyk 
oraz ścieżek rozwoju zawodowego. Rozpoczęcie projektu zaplano-
wane jest na grudzień 2012 roku.

* Kuźnia Kadr 2
Jesień upłynęła w Kuźni	 Kadr	 2 pod znakiem szkoleń otwartych 
w ramach kształcenia ustawicznego. Aż do 19 grudnia trwały spo-
tkania dla uczestników. Natomiast dydaktycy wzięli udział w szko-
leniach dedykowanych specjalnie dla nich, które zostały zorganizo-
wane w październiku: 1. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych 
w obszarach emisji głosu i wystąpień publicznych oraz 2. Mózg i pa-
mięć nie lubią monotonii, czyli nowe spojrzenie na tradycyjne me-
tody nauczania. Przez cały czas do końca trwania projektu Kuźnia	
Kadr	2, biuro projektu czeka na zgłoszenia dydaktyków na wyjazdy 
studyjne do zagranicznych ośrodków akademickich oraz profesorów 
wizytujących. Grudzień 2012 roku to finał i  zakończenie projektu 
Kuźnia	Kadr	2. Z tej okazji 18 grudnia przygotowano na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym we Wrocławiu konferencję informacyjno-pro-
mocyjną połączoną z  podsumowaniem projektu oraz wręczeniem 
dyplomów dla absolwentów nowych specjalności. 

* Kuźnia Kadr 3
Nowy rok akademicki 2012/2013 to nowe otwarcie dla spotkań 
z cyklu Akademia	Kuźni	Kadr. W tym semestrze zaplanowano 10 
wykładów otwartych prowadzonych przez praktyków biznesu, które 
rozpoczęły się 10 października i trwały do 19 grudnia. 

Career Coaching, czyli spotkania indywidualne i  szkolenia dla 
wszystkich, którzy dbają o własny rozwój i  zawodową przyszłość 
to prawdziwy przebój projektu Kuźnia	Kadr	3. Doświadczony zespół 
Coachów przez całą jesień 2012 średnio raz w tygodniu był dostępny 
dla uczestników programu. Udział w Career Coaching jest szczegól-
nie polecany studentom II roku studiów licencjackich. 

Gala Pracodawców, organizowana w tym roku po raz trzeci przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to niezapomniana for-
ma podziękowania dla Pracodawców współpracujących z  Uczel-
nią w  ramach organizacji i  przygotowania płatnych staży. Dzięki  

atrakcyjnej oprawie i nagrodom – Płomienie	Kuźni	Kadr – wręcza-
nympodczas imprezy, Gala Pracodawców stanowi doskonałe pod-
sumowanie wzajemnej współpracy. 

* Kuźnia Kadr IV
Wystartowała kolejna edycja płatnych staży: od września do sta-
ży przystąpiły 82 osoby, od października staże podjęło kolejne 286 
osób. Staże trwają 3 m-ce. Każdy stażysta co miesiąc otrzymuje 
dodatek stażowy. Staże prowadzone są we wiodących dolnoślą-
skich przedsiębiorstwach. W stażach mogą brać udział studenci UE  
we Wrocławiu: ostatniego roku studiów I stopnia lub II stopnia, oraz 
absolwenci UE do 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Kolejna edycja 
staży planowana jest na początek 2013 roku. 

W październiku ruszyła kolejna (druga) edycja studiów na specjalno-
ściach Menedżer Projektu i Analityk Biznesu, kierunek Informatyka 
i Ekonometria na wydziale ZIF. W ramach projektu Kuźnia	Kadr	IV	
zostaną także uruchomione kursy e-learningowe dla studentów. Do-
stępne w języku polskim i angielskim. 

Rozpoczął się program mentoringowy, do którego wybranych zosta-
ło 50 studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich. Mentoring polega 
na sprawowaniu opieki nad studentem i ukierunkowaniu jego roz-
woju zgodnie z predyspozycjami. Udział w programie jest niezwykłą 
szansą zaplanowania rozwoju kariery zawodowej.

Kontynuujemy monitoring losów absolwentów, którego celem jest 
określenie poziomu dostosowania programu kształcenia na poszcze-
gólnych wydziałach, kierunkach i specjalnościach do potrzeb rynku 
pracy, a w efekcie pozyskania miejsca pracy oraz możliwości awan-
su zawodowego absolwentów.

* Integracja europejska dla najmłodszych
Wydanie przewodnika dydaktycznego dla uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych pt. Integracja europejska dla najmłodszych, cykl 
warsztatów dla nauczycieli, metodyków i dyrektorów szkół podsta-
wowych oraz konferencja panelowa połączona z warsztatami – to 
wielka kulminacja działań w ramach realizowanego projektu. Jeżyk 
Europejczyk jako symbol reprezentujący projekt i  przewodnik zdo-
był szturmem serca nauczycieli oraz (mamy nadzieję) najmłodszych 
uczniów. Konferencja, która odbyła się 8 listopada w nowo otwartym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego UE we Wrocławiu zgromadziła 
ponad 120 gości. Wystąpienia przygotowali: Menedżer Projektu –  
dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Dyrektor Biura Informacyj-
nego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu – Łukasz Kempara, 
Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej – 
Natalia Szczucka, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Lidia Ge-
ringer de Oedenberg, metodyk i  recenzent przewodnika Integracja 
europejska dla najmłodszych – Jadwiga Iwanowska, przedstawiciel 
Programu Comenius – Michał Sosnowski.
Przez cały czas trwają też warsztaty podczas których nauczycie-
le mogą dowiedzieć się jak korzystać i pracować z przewodnikiem 
dydaktycznym Integracja Europejska na Najmłodszych. Projekt za-
kończy się pod koniec stycznia 2013 roku, wtedy zapraszamy też do 
udziału w konferencji podsumowującej. 

Wydarzyło się / dzieje się
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Główną grupą docelową projektów 
rozwojowych Uniwersytetu są studenci 
i absolwenci wszystkich poziomów 
studiów. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się działania skierowane bezpo-
średnio do studentów, których celem jest 
wyposażenie młodych osób w praktyczną 
wiedzę i umiejętności ułatwiające im 
start na rynku pracy. Z bogatej oferty 
skierowanej do studentów studiów 
1 i 2 stopnia wymienić należy przede 
wszystkim trzymiesięczne płatne staże 
u pracodawców. Cyklicznie współpracu-
jemy z blisko 300 podmiotami z terenu 
Dolnego Śląska. Pracodawcy wskazują 
zapotrzebowania na konkretne miejsca 
pracy (dział) i formułują program stażu 
indywidualnie dla każdego miejsca pracy. 
Stażysta w zakładzie pracy otrzymuje 
opiekuna, który pomaga mu zrealizo-
wać zaplanowany w umowie stażowej 
program. Od 2009 r. ze staży skorzystało 
już ponad 2300 osób. Jest to zdaniem 
studentów najbardziej efektywna 
forma wsparcia dająca im możliwość 
praktycznego przygotowania się do 
pracy zawodowej. Warto podkreślić, że 
blisko 30% stażystów podejmuje pracę 
w przedsiębiorstwach i instytucjach, 
w których odbywali staż. 
Oferta adresowana do studentów stu-
diów 3 stopnia obejmuje m.in. finanso-
wanie zakupu specjalistycznej literatury 
oraz finansowanie udziału w konferen-
cjach naukowych. Dzięki dofinansowaniu 
z Kuźni kilkudziesięciu doktorantów miało 
już możliwość zaprezentowania swoich 
referatów przed krajowymi i międzynaro-
dowymi gremiami. 

Od 2008 r. wdrożone zostały cztery 
projekty rozwojowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 
(Kuźnia	Kadr	1, 2, 3 i 4). 
Z różnych form wsparcia skorzystało już 
ponad 7 tys. osób. Podpisane zostały 
także umowy o dofinansowanie do 
projektów Kuźnia	Kadr 5 i 6, których 
realizacja rozpocznie się w 2013 r. 
Obecnie trwają negocjacje do innowa-
cyjnego projektu Kuźnia	Kadr 7, którego 
celem jest wypracowanie nowatorskich 
rozwiązań w zakresie badania zawodo-
wych losów absolwentów uczelni. 
Realizacja projektu rozpocznie się 
również w styczniu 2013 r.
Bezsprzecznie realizacja projektów roz-
wojowych to duża szansa na wzbogace-
nie oferty uczelni i lepsze dostosowanie 
jej do aktualnych potrzeb rynku pracy. 
My z niej skorzystaliśmy. Aplikowaniem 
o środki oraz realizacją projektów zajmują 
się pracownicy Działu Obsługi Projektów 
Rozwojowych, którzy w całości finanso-
wani są ze środków pozyskanych przez 
siebie projektów. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do dalszej współpracy z naszym 
Działem.

Kuźnia Kadr 
– projekty 
wspierające 
studentów 
i absolwentów 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
we Wrocławiu

STR 3
Felieton
– Dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha 

STR 4
Interdyscyplinarna przyszłość 
– Dr hab. Ryszard Brol, prof. UE
 Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

STR 6
Swoistym wyrazem zmian w dążeniu 
do spełnienia aspiracji ludzi ambitnych, 
otwartych na wiedzę i uczenie się przez całe
życie jest rozwój studiów doktoranckich.
– Prof. Danuta Strahl

STR 8
Wsparcie doktorantów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 
na współczesnym rynku pracy
– Dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UE

STR 10
Globalizacja sprawia, że świat się kurczy,
dystanse się zmniejszają, mity weryfikują, 
a co ważniejsze – oczekiwania, chęci 
i pragnienia demokratyzują się.
– Katarzyna Pałys
 Małgorzata Pałys 

STR 14
Konferencja „Gospodarka lokalna 
i regionalna w teorii i praktyce”
w dniach 17-18 września 2012 roku
– Dr inż. Urszula Załuska
 Menedżer projektu Kuźnia	Kadr	2
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Rozpoczął się nowy rok akademicki, a tym samym mamy zaszczyt 
powitać nowego Prorektora ds. Rozwoju i Promocji. Panie profeso-
rze, jakie plany na przyszłość? A może: jakie zmiany w przyszłości?

Nasz Uniwersytet ma silną pozycję akademicką w  Polsce, jest rów-
nież znany w licznych ośrodkach akademickich za granicą. O wizerun-
ku Uczelni decyduje przede wszystkim jej potencjał naukowy, oferta 
dydaktyczna i  kariery absolwentów. Bez dorobku i  sukcesów w  tym 
zakresie działalność promocyjna nie ukształtuje wizerunku prestiżo-
wej Uczelni. W  swej 65 letniej historii nasza Uczelnia ukształtowała 
i utrwaliła swoją bardzo wysoką pozycję w środowisku naukowym oraz 
rynku edukacyjnym. Wysoko oceniam dotychczasowe działania i  ich 
rezultaty dotyczące promocji i rozwoju naszego Uniwersytetu. W trak-
cie mojej kadencji działania te będą kontynuowane. W odpowiedzi na 
zmieniającą sie sytuację na rynku pracy oraz sytuację demograficzną,  
w  najbliższych latach koniecznością będzie bardziej elastyczne kształto-
wanie oferty kierunków i specjalności studiów. Poważnym wyzwaniem 
będzie również rozszerzenie oferty studiów podyplomowych, studiów 
doktoranckich oraz różnych form kształcenia ustawicznego. Promocja 
oferowanych przez uczelnię nowych form kształcenia wymagać będzie 
wzbogacenia dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych. 

Czy Uczelnia odczuwa efekt niżu demograficznego? 
Mniej studentów zagości w progach Uniwersytetu Ekonomicznego? 

Tak, ale odnosi się to naboru na studia niestacjonarne, gdzie systema-
tycznie maleje liczba studentów. W przypadku studiów stacjonarnych, 
marka i prestiż Uczelni, sprawiają że ciągle możemy wybierać kandyda-
tów. W większej niż obecnie skali będziemy rozwijać studia podyplomo-
we i studia doktoranckie. Dlatego promocja oraz dobrze zaprojektowa-
na informacja o  prowadzonych przez nas różnych formach kształcenia 
będzie istotnym zadaniem realizowanym przez Biuro Promocji.

Jak Pan określi rolę promocji w tym zadaniu? Z kandydatem na dok-
toranta należy się nieco inaczej komunikować niż z kandydatem na 
studia pierwszego lub nawet drugiego stopnia. 

Tak, bo w tym przypadku nie wystarczy sama formalna informacja. Ko-
nieczne staje się budowanie szerszej strategii promocyjnej, polegającej 
na dotarciu do innych uczelni, na przykład do tych które nie mają upraw-
nień akademickich a starają się o kadrę doktorów. Kolejną interesującą 
nas grupą jest obszar praktyki gospodarczej. Status doktora w  wiel-
kich korporacjach, a  nawet w  średnim i  mniejszym biznesie często 
decyduje o wizerunku firmy, a kwalifikacje osób po takich studiach są  

niekwestionowane. To dobry sygnał, że warto podejmować wyzwanie 
i starać się o doktorat nie tylko z  myślą o karierze naukowej. Na naszej 
Uczelni studia doktoranckie działają z powodzeniem na trzech wydzia-
łach: Nauk Ekonomicznych; Zarządzania, Informatyki i  Finansów oraz 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wielu doktorantów 
jest beneficjentami projektów, które są realizowane dzięki pozyskanym 
środkom z  funduszy europejskich, np. w  ramach Kuźni	Kadr	2. Doty-
czy to wsparcia na zakup literatury naukowej, dostępu do podmiotów 
gospodarczych, umożliwienia prowadzenia projektów badawczych czy 
finansowanie płatnych staży. Środki pochodzące z  funduszy europej-
skich stanowią istotne źródło wspomagania doktorantów naszego uni-
wersytetu.

Czyli przyszłość należy do doktorantów?

W dużej mierze – tak. 
Do tej pory fundamentem Uczelni były studia pierwszego i  drugiego 
stopnia. Zmieniająca się sytuacja na rynku edukacyjnym wymusza uzu-
pełnienie tego fundamentu. Potrzebna jest nowa, znacznie wzbogacona 
oferta studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich o  profilu 
akademickim, a także o profilu bardziej praktycznym. Wyrażam przeko-
nanie, że realizowane w ramach Kuźni	Kadr projekty odnoszące się do 
tych form kształcenia w istotny sposób przyczynią się do rozszerzenia 
oferty edukacyjnej i  promocji studiów doktoranckich oraz szerokiego 
wachlarza studiów podyplomowych. 

Nowym zadaniem Uczelni jest także badanie losów absolwentów.

Tak, to istotne zadanie związane z wymaganiami ustawowymi. Nasz 
Uniwersytet do realizacji tego zadania jest dobrze przygotowany. Ko-
ordynatorem różnych form działań prowadzonych w ramach systemu 
monitoringu karier absolwentów jest pełnomocnik powołany przez JM 
Rektora. Zadania w tym zakresie realizuje Biuro Karier i Promocji Zawo-
dowej. Partnerem w działaniach uczelni w tym zakresie jest Stowarzy-
szenie Absolwentów. Kluczowe znaczenie dla realizacji wynikającego  
z  ustawy obowiązku monitorowania przez uczelnie losów absolwen-
tów ma projekt realizowany w  ramach Kuźni	 Kadr	 IV. Zakończony 
pierwszy etap jego realizacji obejmował opracowanie procedur me-
tod badania, opracowanie zestawu pytań adresowanych do absol-
wentów oraz przeprowadzenie badania z  grupą 200 absolwentów 
przy użyciu wyspecjalizowanej platformy do prowadzenie wywiadów 
online Focussion. Uzyskane w toku badania rezultaty stanowić mogą 
istotne źródło informacji dotyczących umiejętności zawodowych ab-
solwentów, weryfikowanych na rynku pracy. Informacje takie mogą 

Interdyscyplinarna przyszłość 
Dr hab. Ryszard Brol, prof. UE
Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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być inspiracją do określenia pożądanych efektów kształcenia na po-
szczególnych kierunkach i specjalnościach studiów. W bieżącym roku 
akademickim planujemy przeprowadzenie swego rodzaju certyfikacji 
efektów kształcenia – obejmujących wiedzę, umiejętności i  kompe-
tencje społeczne absolwentów – przez współpracujących z  uczelnią 
praktyków gospodarczych.

Jak rozwiązać taki problem: gospodarka i biznes kroczy twardo po 
ziemi. Potrzeby odnoszą się do tego co jest „tu i  teraz”. Czy nie 
będzie ryzyka, że rekomendowane przez praktyków studia, będą 
również dobre na „tu i  teraz”, ale nie będą uwzględniać tendencji 
z jakimi możemy się spotkać za 10, 20 czy 30 lat. 

Jest to niewątpliwie istotne zadanie dla uczelni aby wyposażyć absol-
wenta w umiejętności aktualnie przydatne w praktyce, wiedzę umoż-
liwiającą doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kompetencje 
społeczne inspirujące kreatywność i  innowacyjność w  realizowanej 
ścieżce kariery zawodowej. Proponowana przez Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu szeroka oferta edukacyjna studiów licencjackich, 
magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w coraz większym 
stopniu bazuje na programach nauczania kształtujących wiedzę, umie-
jętności oraz kompetencje społeczne, które umożliwiają odniesienie 
sukcesu Tu i teraz jak i w perspektywie wieloletniej kariery zawodowej.
 
Jak ocenia pan projekty realizowane ze środków pochodzących 
z  funduszy europejskich. Wiele doświadczyliśmy, wiele nauczy-
liśmy się na własnych błędach, jak i  wiele wynieśliśmy dobrego 
z odniesionych sukcesów. 

Zgadzam się z Pani oceną. Zdobyliśmy w tym zakresie nowe doświad-
czenia, zdarzało się że popełnialiśmy błędy, uczyliśmy się, osiągaliśmy 
sukcesy. Niewątpliwie realizacja kolejnych projektów w ramach Kuźni	
Kadr stała się impulsem do większego niż wcześniej zainteresowania 
sposobami pozyskiwania funduszy z  tego źródła. Szczególnym sukce-
sem jest pozyskanie środków na wzbogacenie oferty edukacyjnej uczel-
ni, wsparcie doktorantów oraz badanie losów absolwentów. Z  całą 
pewnością zdobyta wiedza i  doświadczenie oraz nauka na własnych 
błędach będą przydatne w przyszłości, szczególnie w kolejnym okresie 
budżetowania, ale czy nowy budżet unijny będzie równie hojny w środki 
przeznaczone na naukę i edukację? 

Nie jest to oczywiste, a przynajmniej takie wrażenie można odebrać 
z lektury dokumentu prezentującego założenia dla kierunków finan-
sowania przedsięwzięć z  funduszy europejskich w  latach 2014- 
-2020, który został zamieszczony na stronie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. 

Założenia budżetu są dość mgliste, a w sytuacji kryzysu można liczyć 
się nawet ze znaczącym ograniczeniem wydatków w budżecie Unii Eu-
ropejskiej. 

Na szczęście, jak możemy dowiedzieć się z wspomnianego doku-
mentu, priorytetem jest edukacja i innowacyjność. 

I to jest szansa dla nas, nawet w trudniejszych warunkach aplikowania. 
Wypracowaliśmy dobre praktyki i wiemy jak zabiegać oraz jak realizo-
wać takie projekty. 

Czy ma Pan, jako Prorektor ds. Rozwoju i Promocji, jakieś szczegól-
ne marzenie co do możliwości sfinansowania konkretnego przed-
sięwzięcia ze środków pozyskanych z funduszy europejskich?

To nie tylko marzenie, ale potrzeba a nawet konieczność upowszech-
nienia nowej formy zajęć dydaktycznych. Współczesne stanowisko 
pracy ekonomisty w coraz mniejszym stopniu polega na indywidualnej 
pracy polegającej na gromadzeniu, selekcji i przetwarzaniu informacji, 
liczeniu wskaźników itp. umiejętnościach – a w coraz większym stop-
niu na umiejętności pracy zespołowej polegającej na kreatywnym roz-
wiązywaniu problemów poprzez realizacje innowacyjnych projektów. 
Podstawową formą realizacji procesu dydaktycznego w uczelni ekono-
micznej – obok wykładów i ćwiczeń – powinny być prowadzone w kil-
ku osobowych grupach studenckich zajęcia projektowe, prowadzone 
w partnerstwie z podmiotami reprezentującymi sektor biznesowy, sek-
tor publiczny lub sektor III (non profit). Studenci w trakcie tego rodzaju 
zajęć powinni uczestniczyć w realizacji projektów dotyczących realnie 
występujących problemów, zjawisk, procesów o charakterze zarówno 
gospodarczym jak i przestrzennym czy też społecznym. Najlepszą formą 
edukacji jest kształcenie poprzez efektywne, twórcze działanie polega-
jące np. na definiowaniu i  rozwiązywaniu problemów, konstruowaniu 
strategii postępowania, zarządzania projektami itp. 
Upowszechnienie takiej formy zajęć dydaktycznych jest bardzo kosz-
towne i znaczące wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego by-
łoby w tym przypadku konieczne.

Interesujące, zwłaszcza w perspektywie komentarzy po tegorocz-
nym forum gospodarczym w Krynicy. Eryk Mistewicz zauważył, że 
ekspertom operującym na arkuszach Excel czy serwujących coraz 
bardziej okazałe prezentacje Power Point brakuje czasem umiejęt-
ności wyciągania wniosków, szerszej perspektywy, komentarza, 
czy zwykłej umiejętności narracji. 

Tak, eksperci czasem są oderwani od rzeczywistości. Bo liczby są bez-
duszne. Oczywiście, dane są bardzo ważne bo pokazują nam twarde 
realia ekonomiczne, ale oczywiście niezbędna jest ich interpretacja oraz 
uwzględnienie czynników jakościowych. Uwzględnienie takich aspek-
tów jak np. jakość otoczenia, poziom spraw i nastrojów społecznych.

Nastroje społeczne mają silny wpływ na gospodarkę, a co za tym 
idzie na twarde dane. Weźmy na przykład protesty przeciw wpro-
wadzeniu umowy ACTA.

Dokładnie tak, i dlatego musimy mieć to na uwadze. Aktywność ludzi 
może mieć – jak się okazuje – wpływ nawet na zmianę ustaleń Parla-
mentu Europejskiego. Coś o czym niewiele osób wiedziało, dzięki ak-
tywności społecznej zostało upublicznione i  stało się problemem nie 
tylko politycznym i gospodarczym ale także społecznym i wymagało 
pro społecznego rozwiązania.

Zostańmy zatem na końcu przy przestrzeni. Czy ma Pan jakieś wy-
jątkowo ulubione miejsce na kampusie Uczelni?

Z naszą Uczelnią związany jestem od czterdziestu pięciu lat, cztery lata 
studiów i 41 lat pracy nauczyciela akademickiego. Rozpoczynałem pra-
cę w Instytucie Ekonomii, później na wiele lat losy zawodowe związa-
łem z wydziałem jeleniogórskim. Moje relacje z Uczelnią mają charakter 
nie tylko zawodowy, ale również emocjonalny. W  tej sytuacji trudno 
wskazać jedno ulubione miejsce. Dobrze się czuję przebywając zarów-
no w  kampusie wrocławskim jak i  jeleniogórskim. Szczególnie ciepłe 
emocje łączę z naszą starą Aulą w budynku A. Sala wprawdzie wygląda 
już inaczej niż przed laty, ale ma swój charakter, piękne światło, a poza 
tym to właśnie tam – jeszcze jako student – poznałem swoją przyszłą 
żonę. Więc jest co wspominać. Czego również życzę naszym studen-
tom i absolwentom.
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Studia	trzeciego	stopnia

Ostatnie	 lata	 przynoszą	 bardzo	 dynamiczne	 zmiany	 za-
równo	w procesie	kształcenia	na	poziomie	studiów	wyż-
szych	jak	i w działalności	naukowej.	

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym symbolizu-
je te zmiany w postaci reguł prawnych i z  jednej strony tworzy 
ramy dla autonomicznej działalności uczelni wyższych oraz insty-
tucji nauki a z drugiej strony nakazuje uczynić z jakości zarówno 
kształcenia jak i badań naukowych wartość nadrzędną i szcze-
gólnie cenioną. Swoistym wyrazem tych zmian w  dążeniu do 
spełnienia aspiracji ludzi ambitnych, otwartych na wiedzę i ucze-
nie się przez całe życie jest rozwój studiów doktoranckich. Studia 
te dawniej w zasadzie adresowane tylko do ludzi, którzy swoją 
ścieżkę zawodową wiązali z uczelnią wyższą lub instytutem na-
ukowym zmieniły nieco swój profil...

Wprowadzenie do elity

Studia doktoranckie czy też a  może przede wszystkim studia 
III stopnia stały się bowiem modelem kształcenia wprowadza-
jącym ludzi do swoistej elity intelektualnej i  zawodowej, która 
poprzez swoją wiedzę i umiejętności przyczyniać się będzie do 
budowania gospodarki opartej na wiedzy i  relacji społecznych 
właściwych dla inteligentnego rozwoju. Studia doktoranckie po-
winny zatem odpowiadać na wyzwania określone między innymi 
w  Strategii Europa 2020 i  wyzwania świata zglobalizowanego. 
Jest to zadanie, któremu muszą sprostać jednostki wyższych 
uczelni czy tez instytutów naukowych z  odpowiednimi upraw-
nieniami. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jed-
nostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w za-
kresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. A zatem 

jak budować ofertę studiów III stopnia aby doktorant miał szanse 
wyboru swojej kariery albo na uczelni wyższej albo w  instytu-
tach badawczych albo w przedsiębiorstwach i instytucjach, które 
podejmują wyzwania na miarę wysoko wykształconych pracow-
ników ze stopniem naukowym doktora. Oferta powinna niewąt-
pliwie spełniać oczekiwania doktorantów a  także szerokiego 
ale bardzo wyspecjalizowanego rynku pracy a  jednocześnie 
zachować szacunek wobec rzetelności i  właściwego poziomu 
badań naukowych. Trzeba też pamiętać, że oferta ta musi speł-
niać odpowiednie rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego t.j. z  dnia 1.09.2011 roku w  sprawie kształcenia na 
studiach doktoranckich w uczelniach i  jednostkach naukowych 
oraz z dnia 5.10.2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz 
stypendiów doktorskich. Tak więc program studiów doktoranc-
kich powinien przede wszystkim umożliwić osiągnięcie efektów 
kształcenia, które trzeba określić dla wiedzy, umiejętności i kom-
petencji społecznych. Chcąc określić efekty kształcenia w zakre-
sie wiedzy, to można założyć, iż doktorant powinien posiadać 
zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 
lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych 
badań prowadzących do opracowania rozprawy doktorskiej. Po-
winien posiadać głębokie wykształcenie w zakresie stosowania 
różnych metod i technik badawczych w tym analitycznych, sta-
tystycznych i komputerowych wspierających proces identyfikacji 
i rozwiązania stawianych w rozprawie problemów naukowych.
W  zakresie umiejętności zaś doktorant powinien, między inny-
mi, potrafić zdefiniować problem naukowy, poszukiwać jego 
rozwiązań zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, 
prezentować i wyjaśniać swoje etapy badawcze prowadzące do 
opracowania dysertacji doktorskiej, krytycznie oceniać poglądy 
naukowe. Niewątpliwie na studiach doktoranckich doktorant 
powinien nabyć umiejętność: poszukiwania zaawansowanych 
źródeł wiedzy, wykorzystania w  badaniach odpowiednich baz 
elektronicznych z  literaturą światową i danymi statystycznymi, 
analizy i przetwarzania danych empirycznych do weryfikacji sta-
wianych hipotez. Wymienione umiejętności powinny bowiem 
wspomagać przygotowywanie publikacji naukowych, które są 

Swoistym wyrazem zmian w dążeniu do 
spełnienia aspiracji ludzi ambitnych, 
otwartych na wiedzę i uczenie się przez całe 
życie jest rozwój studiów doktoranckich.
– Prof. Danuta Strahl
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danych, muszą umieć korzystać z literatury przedmiotu dostęp-
nej w  odpowiednich bazach elektronicznych, muszą znać war-
tość czasopism z których korzystają, muszą trafnie oceniać moż-
liwości publikowania swoich efektów badawczych. Doktoranci 
powinni pracować ze studentami. 
To doświadczenie również w ścieżce kariery poza uczelnią przy-
nosi znaczące wartości dla zdobycia umiejętności przekazywania 
swojej wiedzy jak i krytycznej i obiektywnej oceny wiedzy part-
nerów. Doktoranci powinni brać udział w konferencjach nauko-
wych by uczyć się bronić swoich poglądów naukowych, potrafić 
dyskutować, przekonywać do swoich wartości naukowych. 

Wszystkie te cele mogą zostać osiągnięte tylko wówczas gdy 
doktoranci są z jednej strony otoczeni opieką dydaktyczną i mają 
wsparcie w swoich promotorach, kierownikach studiów dokto-
ranckich, administracji jednostek prowadzących studia a z dru-
giej strony są ludźmi otwartymi, kreatywnymi, gotowymi na pod-
jęcie wyzwań na miarę oczekiwań współczesnej Polski, Europy 
i świata. 

niezbędnym efektem pracy każdego uczonego ale jednocześnie 
podstawowym warunkiem do otwarcia przewodu doktorskiego. 
Doktorant powinien mieć również elementarną wiedzę dotyczą-
cą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej.
Studia doktoranckie powinny rozwijać umiejętność pracy w gru-
pie gdyż to właśnie doktoranci, niezależnie czy będą prowadzić 
w przyszłości badania naukowe czy też kierować wielkim korpo-
racjami mają być liderami grup twórczych.
Studia doktoranckie to właściwe wykorzystanie w  działaniach 
dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych możliwości dokto-
rantów, nauczycieli akademickich, bazy dydaktycznej oraz sys-
temu organizacyjnego uczelni/instytutu do wspierania wszech-
stronnego rozwoju doktoranta. Ten rozwój powinien przynieść 
kompetencje społeczne wypracowane w relacjach mistrz-uczeń, 
ale również poprzez wskazanie doktorantom ich roli w życiu spo-
łecznym kraju. Doktoranci nawet w przypadku kiedy nie zakończą 
studiów opracowaniem dysertacji doktorskiej powinni stać się 
wizjonerami kierunków rozwoju dla przedsiębiorstw, instytucji 
i organizacji w skali kraju jak i w skali międzynarodowej...

Kadra ma imponować

Doktoranci mają być przekonani że tylko uczenie się przez całe 
życie zapewnia ambitną, z sukcesami zawodowymi ścieżkę roz-
woju osobowego. Ale to przekonanie powinno wynikać z  kon-
taktów z  kadrą akademicką prowadzącą zajęcia na studiach 
doktoranckich, z kadrą imponującą swoją wiedzą i zaangażowa-
niem dydaktycznym, z  kadrą otwartą na pytania i  zmuszającą 
do refleksji i dyskusji. Włączenie doktorantów do prowadzonych 
przez jednostkę badań naukowych z pewnością pokaże Im najcie-
kawszą stronę przyszłej pracy zawodowej. Studia doktoranckie 
powinny uczynić z  doktorantów ludzi sprawnie poruszających 
się w  nowoczesnych technikach informatycznych niezależnie 
od obszaru nauki, w której powstaje rozprawa. Doktoranci mu-
szą umieć, dla weryfikacji stawianych hipotez, poszukiwać nie-
standardowych danych statystycznych w odpowiednich bazach  
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Projekt	Kuźnia	Kadr	2

Szkolnictwo	 wyższe	 w  Polsce	 przechodzi	 nieustające	
zmiany	–	oprócz	wzrostu	 liczby	studentów	rośnie	wraz	
z  nimi	 liczba	 uczelni	 kształcących	 na	 różnych	 etapach	
nauczania.	
Wzrasta również zainteresowanie studiami doktoranckimi, któ-
re powinny przygotować studentów zarówno do samodzielnej 
pracy naukowo-badawczej, jak i  stworzyć im możliwość przy-
gotowania się do konkurowania na współczesnym rynku pracy. 
Aby sprostać takim wyzwaniom niezbędne są działania, które 
dopasują strukturę szkolnictwa wyższego do wymagań studen-
tów i pracowników naukowych, jak również do funkcjonowania 
w Unii Europejskiej. 

Dogonić rankingi

Jak pokazują rankingi uczelni światowych, uczelnie polskie nie 
zajmują na nich czołowych miejsc. Dlatego też tak ważne są re-
formatorskie zmiany w krajowym szkolnictwie wyższym. To one 
mogą pomóc i pomagają w dostosowaniu kształcenia do oczeki-
wań rynku oraz praktyki gospodarczej. Przyczyniają się do tego 
również instytucje i  programy, których celem jest podnoszenie 
mobilności naukowców oraz ukierunkowanie na zdobywanie 
międzynarodowego doświadczenia. Dlatego bardzo ważne jest 
baczne przyglądanie się instrumentom ułatwiającym rozwój na-
ukowy pracowników, bo tylko dzięki sprawnemu ich funkcjono-
waniu możliwe będzie nadgonienie zapóźnień w tej sferze.

W te trendy bardzo dobrze wpisuje się projekt: Kuźnia	Kadr	2	
czyli	 wzmocnienie	 potencjału	 rozwojowego	 Uniwersytetu	
Ekonomicznego	 we	 Wrocławiu	 poprzez	 rozszerzenie	 oferty	
edukacyjnej	i szkolenie	kadry	dydaktycznej. Projekt realizowany 
jest ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współ-
finansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w  ramach działania 4.1. Wzmocnienie 
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie licz-
by absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy. Głównym celem projektu realizowanego 
w latach 2009-2012 jest rozbudowa potencjału rozwojowego UE 
we Wrocławiu poprzez lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy, podniesienie kompetencji kadry dydak-
tycznej oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego 
korzystania z oferty. Jeden z pięciu komplementarnych modułów 
tego projektu dotyczy dostosowania programów studiów dokto-
ranckich do potrzeb rynku pracy. W celu zrealizowania założeń 
tego modułu prowadzone są działania dotyczące z jednej strony 
poznania opinii pracodawców na temat możliwości współpra-
cy w  tworzeniu i  realizacji wybranych zagadnień praktycznych 
w  ramach studiów doktoranckich a  z  drugiej strony wsparcie 
doktorantów UE we Wrocławiu w  ułatwieniu im dostępu do 
konsultacji z pracodawcami oraz doskonalenia ich umiejętności. 
Takie dwutorowe działanie powinno doprowadzić do modyfikacji 
istniejących programów studiów doktoranckich, a także pogłębić 
umiejętności praktyczne absolwentów i zwiększyć ich konkuren-
cyjność na rynku pracy.

Wsparcie doktorantów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu 
na współczesnym rynku pracy
– Dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UE
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w takich zajęciach. W rozmowach prowadzonych z uczestnikami 
podkreślano, iż w wielu wypadkach studia doktoranckie muszą 
oni łączyć z  pracą zawodową, co ogranicza ich elastyczność 
i  mobilność. Ostatnim działaniem, z  którego korzystali dokto-
ranci były konsultacje z  praktykami gospodarczymi, w  których 
wzięło udział 16 osób. Okazało się, iż beneficjenci projektu nie 
są przygotowani do korzystania z tego instrumentu. Związane to 
było ze stopniem zaawansowania prac nad rozprawą doktorską, 
specyfiką realizowanego tematu bądź brakiem chęci współpracy  
ze strony praktyków gospodarczych. W  nieoficjalnych rozmo-
wach wyrażano opinie, iż niektórzy praktycy nie chcieli ujawniać 
swojej wiedzy bądź tez obawiali się, iż ich kompetencje nie są na 
tyle wysokie, aby ingerować w proces przygotowania rozprawy 
doktorskiej. Można domniemywać, iż relacja doktorant-praktyk 
byłaby bardziej efektywna, gdyby zagadnienia podejmowane 
w rozprawach doktorskich były rozwiązaniem problemów prak-
tycznych zadanych przez przedsiębiorstwo (tzw. prace dedyko-
wane), a  także gdyby do tego procesu bardziej aktywnie byli 
włączeni promotorzy tych rozpraw.
Należy mieć nadzieję, iż doświadczenia związane z  realizacją 
tego projektu uświadomią zarówno doktorantom, jak i  prakty-
kom, iż przyszły rozwój i  sukces będą zależały od poziomu ich 
własnych kompetencji, aktywności oraz umiejętności odbierania 
i reagowania na sygnały płynące z rynku pracy. 

Tabela 1. Wsparcie finansowe doktorantów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu w projekcie Kuźnia	Kadr	2, w latach 
2009-2012.

Doktoranci z  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do-
cenili możliwość otrzymania wsparcia finansowego na własny 
rozwój naukowy i pogłębianie swoich kompetencji. Największym 
zainteresowaniem wśród doktorantów ze wszystkich wydzia-
łów cieszył się zakup literatury fachowej wykorzystywanej do 
przygotowania rozpraw naukowych. Takiego zakupu dokona-
ło 91 beneficjentów, w  tym 43 kobiety i 48 mężczyzn. Drugim 
instrumentem z  którego chętnie korzystali doktoranci, wśród 
których najbardziej aktywni byli studenci z Wydziału Nauk Eko-
nomicznych, było dofinansowanie udziału w  konferencjach na-
ukowych. Warto podkreślić, iż warunkiem otrzymania takiego 
wsparcia było przygotowanie i  akceptacja referatu doktoranta 
przez organizatorów konferencji. Ten typ wsparcia otrzymało 67 
osób, w tym 49 kobiet i 18 mężczyzn. Udział w warsztatach pro-
wadzonych przez praktyków gospodarczych, czyli trzeci instru-
ment tego projektu, został wykorzystany przez 20 osób, w tym 
15 kobiet i  5 mężczyzn. Okazało się, iż dla wielu doktorantów 
problemem jest wygospodarowanie wolnego czasu na udział 

Lp.
Rodzaj 

wsparcia
Wydział ZIF Wydział NE Wydział EZiT

K M K M K M

1.
Zakup 

literatury 
fachowej

16 20 19 18 8 10

2.
Udział 

w konferencjach 
naukowych

10 8 35 8 4 2

3.
Udział 

w warsztatach 
dla doktorantów 

0 1 8 2 7 2

4.
Konsultacje 
z praktykami 

gospodarczymi 
3 5 4 2 2 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów składanych 
 przez doktorantów w ramach projektu.
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Małgorzata	Pałys

Katarzyna	Pałys	

Badania	doktorantek	

Od dawna uważnie obserwowałyśmy rynek badań. Jest on 
oczywiście bardzo dynamiczny, więc podlega ciągłym zmianom 
i dlatego też trzeba go nieustannie monitorować, aby szybko i od-
powiednio do sytuacji reagować na pojawiające się zapotrzebo-
wanie na badania. Ponieważ one stale narastają i zwykle są po-
trzebne pilnie, badania winny być możliwie szybko i – co ważne 
– względnie tanio przeprowadzane. Najnowszy katalog Polskiego 
Towarzystwa Badaczy Rynku i  Opinii (nr. 12/2011, edycja XVI) 
w  całości został poświęcony odpowiedzi na pytanie, jaki jest 
stan rynku badań oraz, w którą stronę one ewoluują. W katalogu 
tym każdy artykuł porusza temat badań prowadzonych za pomo-
cą Internetu. Wydaje się to oczywiste w obliczu faktu, że ekspan-
duje on i zagarnia kolejne obszary naszego życia (zakupy, stosunki 
międzyludzkie i kontakty oraz ich nawiązywanie itd.). Globalizacja 
sprawia, że świat się kurczy, dystanse się zmniejszają, mity we-
ryfikują, a co ważniejsze – oczekiwania, chęci i pragnienia demo-
kratyzują się. To, co kiedyś było dostępne tylko elitarnie i lokalnie, 
np. tylko w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj możemy albo zaraz 
będziemy mogli kupić przez Internet. Coraz więcej osób ma nie-
przerwany dostęp do Internetu i korzysta z niego w sposób mo-
bilny, czyli za pośrednictwem notebooków, a potem netbooków, 
tabletów, czytników tekstu lub smartfonów, a coraz to częściej 
i „zwykłych”, standardowych telefonów komórkowych. Internet 
– dostępny zawsze i wszędzie – staje się narzędziem pracy oraz 
składnikiem życia codziennego. 

Co	to	oznacza	dla	badań?	

Z pewnością wyznacza to kierunek rozwoju badań rynku, jakim 
jest ich podjęcie z wykorzystaniem nośników mobilnych, a nie, jak 
to było dotychczas, tradycyjnie używanego Internetu w kompute-
rze stacjonarnym. 
Przed badaczem/ką stawiane jest więc wyzwanie traktowania 
doboru metod oraz narzędzi badawczych, jako sytuacji otwartej, 
wymagającej pracy twórczej, niekonwencjonalnych rozwiązań 
i połączeń. Stawiane są tym samym wymagania znajomości nie 
tylko narzędzi badawczych, ale także ich zastosowania oraz umie-
jętności łączenia i  przewidywania konsekwencji takich działań. 
Jedynymi ograniczeniami wydają się reguły etyczne prowadzenia 
badań oraz umiejętność wypracowania metod właściwych dla 
zadanego problemu. Aby decyzja o wyborze metody badawczej 
była w pełni świadoma, potrzebna jest rzetelna informacja o tym 
jakie możliwości dają określone metody badawcze. Ważna jest in-
formacja dotycząca poczucia anonimowości respondentów, wy-
sokości odczuwanego stresu, satysfakcji z wypowiedzi w kontek-
ście atrakcyjności stosowanego narzędzia. Te informacje pozwolą 
bowiem „skroić narzędzia badawcze na miarę potrzeb”. Przecież 
każde badanie to także budżet, czas i zaangażowanie ludzi, więc 
z tej perspektywy warto dobrze przemyśleć stosowaną metodę, 
aby nagle się nie okazało, że np. pytamy o tematy intymne, wy-
magające zachowania gwarancji anonimowości, niedostępnej 
w zastosowanym narzędziu komunikacji z  respondentami, które 
daje niskie poczucie anonimowości (przez co tracimy dane, bo 
respondenci będą mówić bardzo mało, albo wręcz kłamać, a do 
tego możemy ich także np. zawstydzić, zrażając do udziału w ko-
lejnych badaniach). 
Przy wyborze metody niewystarczająca wydaje się wiedza, doty-
cząca ogólnego demograficznego opisu badanej grupy, gdyż na-
sza komunikacja z obiektem badania musi uwzględniać nie tylko 
strukturę grupy docelowej, do której mamy trafić, ale też zmierzać 
do stworzenia właściwych warunków optymalnej ich wypowiedzi 
w trakcie badania. W warunkach dostępnej różnorodności metod 
i kanałów komunikacji z respondentami, nie starczy zatem stawiać 

Globalizacja sprawia, że świat 
się kurczy, dystanse się zmniejszają, 
mity weryfikują, a co ważniejsze 
– oczekiwania, chęci 
i pragnienia demokratyzują się.
– Katarzyna Pałys, Małgorzata Pałys 

Tematy	naszych	prac	doktorskich	zrodziły	się	
w dużej	mierze	z praktyki,	czyli	z dostrzeżenia,	
jakiego	rodzaju	wiedzy	i refleksji	brakuje	podczas	
planowania	badań,	a w szczególności	w trakcie	
doboru	metod	badania	danego	problemu.
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sobie zadania, że np. chcemy rozpoznać i trafić w gusta respon-
dentów/ek miedzy 20-40 rokiem życia, mieszkających w dużych 
miastach. Gdy, powiedzmy, zleceniodawca jest wydawnictwem 
sprzedającym książki online, chcącym rozszerzyć asortyment 
o produkty branży erotycznej (temat oczywiście kontrowersyjny) 
należy też pytać w ankiecie, czy zaprosić uczestników do fokuso-
wego wywiadu grupowego online, a może raczej zorganizować 
fokusowy wywiad grupowy face-to-face? W tej fazie planowania 
badania stawiamy szereg pytań: z  której metody osoby (klienci 
i klientki) będą bardziej zadowolone, w ramach której poczują się 
bardziej anonimowo, która metoda istotnie lepiej gwarantuje im 
dyskrecję oraz standardowo: gdzie chętniej udzielą informacji 
i dzięki której z metod uzyskamy więcej danych? 
Takiego rodzaju pytania badawcze postawiłyśmy w naszych pra-
cach doktorskich (powyżej przytaczamy tylko niektóre z nich). Za 
cel postawiłyśmy więc porównanie metod, a rezultatem badań 

będzie synteza dotycząca zastosowania metod jakościowych 
i  ilościowych, zarówno tych online, jak i  face-to-face. Metody 
podzieliłyśmy na prowadzone indywidualnie oraz wymagające 
pracy grupowej. Katarzyna zdecydowała się zająć porównaniem 
metod indywidualnego dotarcia do respondenta/respondentki 
takich jak np. ankieta audytoryjna, CAWI, pogłębiony wywiad 
indywidualny prowadzony face-to-face oraz pogłębiony wywiad 
indywidualny prowadzony online itp. Małgorzata natomiast za-
jęła się metodami wymagającymi interakcji grupowej, takimi, 
jak np. tradycyjny zogniskowany wywiad grupowy (offline) lub 
internetowy zogniskowany wywiad grupowym (online) oraz ich 
odmianami. Oba nasze badania, choć prowadzone poniekąd 
oddzielnie, bazują na podobnych założeniach metodologicznych 
oraz analogicznym scenariuszu pytań (oczywiście z uwzględnie-
niem specyfiki każdej z poszczególnych metod), tak aby ostatecz-
nie zebrane dane były także między nimi porównywalne. 
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Badania nasze są kontynuowane, ale na potrzeby artykułu za-
mieszczamy wyniki już zgromadzone, wyodrębnione z  punktu 
widzenia założeń metodycznych procesu badawczego. Należy 
więc je traktować jako wyniki cząstkowe i  w  jakiejś mierze 
wstępne. Pochodzą one z badań własnych oraz z badania losów 
zawodowych absolwentów/ek Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, prowadzonych w ramach Kuźni	Kadr. Do bada-
nia losów zawodowych absolwentów/ek wykorzystano metody 
internetowych zogniskowanych wywiadów grupowych (prowa-
dzane na platformie do przeprowadzania badań jakościowych 
online FOCUSSON) i  tradycyjnych zogniskowanych wywiadów 
grupowych. 

Poniżej przedstawiłyśmy jak wygląda zaproszenie 
do wywiadów. 

W ramach badania losów zawodowych absolwentów/ek (Kuźnia	
Kadr	IV) zapytałyśmy 409 absolwentek i absolwentów, czy wolą 
wziąć udział w wywiadzie tradycyjnym face-to-face (prowadzo-
nym na terenie uczelni), czy online (prowadzonym przez Internet, 
nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, wystarczy klik-
nąć w przesłany link), a może wszystko jedno w jakim?

Na koniec każdego wywiadu prosiłyśmy respondentów o  oce-
nę metody pod względem tego, jak bardzo anonimowo czuli/ły 
się podczas wywiadu; czy taka forma badania wywołała stres; 
czy osoby czuły satysfakcje z udziału w badaniu; czy jest to tak-
że w  ich odczuciu atrakcyjna metoda. Oceny były wystawiane 
w skali ocen szkolnych, czyli od 1-5, ale nadawałyśmy jej walor 
oceny jakościowej, gdyż osoby te dopowiadały, co oznacza dla 
nich np. 3, a co inne stopnie i dlaczego wybrały właśnie ten. Jest 
to cenna wiedza, która pozwoli nam w  późniejszych pracach, 
w szczególności rozprawach doktorskich rozważać dostrzegane 
wady i zalety metod. 
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Philip Kotler „Otoczenie marketingowe zmienia się coraz szyb-
ciej, w  związku z  czym potrzeba informacji o  rynku dostarcza-
nej w  czasie realnym jest teraz większa niż kiedykolwiek. (...) 
Część firm opracowała systemy informacji marketingowej, które 
dostarczają kierownictwu natychmiastowych i niezwykle szcze-
gółowych danych na temat pragnień, preferencji i  zachowań 
klienta.”1 Słowa te pochodzą z książki wydanej dziesięć lat temu, 
a jednak nie straciły nic ze swojej aktualności. Badania marketin-
gowe są traktowane, jako szczególna część systemu informacji 
marketingowej. Wykorzystywane są głównie w  przypadku po-
trzeby wsparcia procesu decyzyjnego o  informacje pochodzące 
z  zewnętrznego otoczenia firmy lub organizacji, np. w  sprawie 
wprowadzenia nowego produktu na rynek albo zmiany nazwy 
produktu lub firmy. W  tej perspektywie uzależnienie jednego 
z  ważniejszych etapów planowania badania, czyli wyboru me-
tody badawczej, głównie lub wyłącznie od przewidzianego bu-
dżetu, jak się to często dzieje, może być wyjątkowo ryzykowne 
i to nie dla badacza, ale jego zleceniodawcy – tym bardziej więc 
wydaje się konieczne uprawianie refleksji teoretycznej nad zasa-
dami prowadzenia badań w tym obszarze. 

Na końcu każdego wywiadu prowadzonego online pytałyśmy, 
czy respondenci/respondentki wolą brać udział w  wywiadzie 
online w formie forum (wywiad pisany), czy video konferencji?

W naszych badaniach, prowadzonych na użytek prac doktorskich 
kontrolujemy także ile czasu trwa rekrutacja do poszczególnej 
metody, respons rate, czas (deklarowany dzień i godzina odbycia 
się badania) oraz płeć osób deklarujących chęć i  realnie biorą-
cych udział w badaniu i inne ich istotne okoliczności. Prowadzimy 
także analizy tematyki: która z metod najbardziej stymuluje twór-
cze myślenie, w której warto zadawać pytania z wiedzy, w której 
z metod osoby czują się na tyle komfortowo, aby rozmawiać na 
tematy drażliwe i  intymne, czy są różnice w ocenie prezentacji 
wizualnej (np. plakatu, lub opakowania produktu) w  zależności 
od wybranej metody, czy któraś z metod zmniejsza lub zwiększa 
skłonność do udzielania odpowiedzi zgodnych z  aprobowanymi 
społecznie. 
Mamy nadzieję, że postawione przez nas problemy badawcze 
pozwolą na przybliżenie różnic pomiędzy poszczególnymi me-
todami, ale także równocześnie szerzej ujawnią specyfikę każ-
dej z nich z osobna. Podjęta przez nas problematyka wydaje się 
ważna, zwłaszcza uwzględniając rolę, jaką pełnią badania mar-
ketingowe w  działalności organizacji – jak o  tym trafnie pisał 1 Philip Kotler, „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 122-123.
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Cele konferencji dotyczą zagadnień: upowszechniania wyników badań 
w  zakresie rozwoju lokalnego i  regionalnego, wymiany doświadczeń 
w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego i  regionalnego, budowania 
forum debaty na temat teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju 
lokalnego i  regionalnego, rozwoju współpracy ośrodków akademickich 
z jednostkami samorządu terytorialnego, rozwoju krajowej i transgranicz-
nej współpracy jednostek naukowo-badawczych w zakresie problematy-
ki rozwoju lokalnego i regionalnego.
Jednym z wyróżników konferencji jest uwzględnienie tematyki poświę-
conej rozwojowi lokalnemu i  regionalnemu w aspekcie studiów dokto-
ranckich. Problematyka w  tym zakresie koncentruje się na koncepcji 
studiów doktoranckich z  uwzględnieniem oczekiwań lokalnego rynku 

pracy, możliwości współpracy z  lokalnymi i  regionalnymi podmiotami 
w przygotowaniu rozpraw doktorantów uczelni i kierunków ekonomicz-
nych. W związku z tym jedną z sesji konferencji poświęcono prezentacji 
wyników badań naukowych słuchaczy studiów doktoranckich. Słuchacze 
mieli okazję prezentacji nie tylko swoich badań naukowych, ale również 
osiągnięć i  przygotowywanych dysertacji. W  ocenie uczestników kon-
ferencji wspomniana inicjatywa jest bardzo cenna i interesująca. Swoje 
badania zaprezentowało kilkanaście doktorantów i  doktorantek. Pre-
zentacje były komentowane zarówno przez uznanych naukowców, jak 
i reprezentantów praktyki gospodarczej. Pozwoliło to na umiejscowienie 
przygotowywanych rozpraw nie tylko w przestrzeni naukowej, ale rów-
nież na ukazanie ich walorów praktycznych związanych z potrzebami ryn-
ku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
Sesji pt. „Współczesne wyzwania studiów doktoranckich” przewodni-
czyła Pani prof. dr hab. Danuta Strahl. Obrady rozpoczęto od prezentacji 
poświęconej podsumowaniu realizacji i osiągniętych rezultatów projektu 
„Kuźnia Kadr 2”, w  ramach którego finansowane są działania ukierun-
kowane na wsparcie słuchaczy studiów doktoranckich. Kolejne referaty 
dotyczyły między innymi kwestii: uwarunkowań kulturowych integracji 
europejskiej, warunków lokalizacji działalności gospodarczej w procesie 
stymulowania rozwoju gminy, wpływu ulg w podatkach od nieruchomo-
ści rolnych na budżet gminy, oceny walorów użytkowych miasta, zróżni-
cowania jakości kapitału ludzkiego, wpływu działania grup partnerskich 
na rozwój obszarów wiejskich.

Konferencja „Gospodarka lokalna 
i regionalna w teorii i praktyce”
w dniach 17-18 września 2012 roku
– Dr inż. Urszula Załuska
 Menedżer projektu Kuźnia	Kadr	2

Konferencja	„Gospodarka	lokalna	i regionalna	w teorii	
i praktyce”	w dniach	17-18	września	2012	roku	odbyła	się	
jubileuszowa	XX	Międzynarodowa	Konferencja	Naukowa	
pt.	„Gospodarka	lokalna	i regionalna	w teorii	i praktyce”.	
Tradycyjnie	już	miejscem	obrad	był	Hotel	„Chata	za	wsią”	
w Mysłakowicach.	Organizatorem	konferencji	była	Katedra	
Gospodarki	Regionalnej	Wydziału	Ekonomii,	Zarządzania	
i Turystyki	Uniwersytetu	Ekonomicznego	we	Wrocławiu.

dr inż. Urszula Załuska mgr. Agnieszka Pietrus-Rajman 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-057/09

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od 2008 r. realizuje programy rozwo-
jowe Uczelni pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr. Dzięki zewnętrznemu finanso-
waniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uczelnia otrzymała 
dodatkowe możliwości wzbogacenia i uatrakcyjnienia swojej oferty dydaktycz-
nej. Właśnie kończymy realizację drugiego z cyklu Kuźni Kadr projektu.

W ramach projektu rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną Uczelni o specjalności an-
glojęzyczne: bussines administration, financial management i corporate finan-
ce. Po zakończeniu dofinansowania, przygotowane w ramach Kuźni programy 
anglojęzycznych studiów znajdą się w podstawowym programie edukacji na 
naszej Uczelni. 

Obserwując duże zapotrzebowanie rynku edukacyjnego kształceniem usta-
wicznym uwzględniliśmy w projekcie tzw. krótkie formy szkoleniowe (do 40 
godzin) dla osób pracujących. Raz w semestrze ogłaszany był nabór z propo-
zycją 20-30 szkoleń z różnych obszarów, m.in. dotyczących finansów, rachun-
kowości, marketingu, zarządzania, różnic kulturowych, pozyskiwania środków 
zewnętrznych, wykorzystania pakietów użytkowych. Kursy te były adresowane 
do osób aktywnych zawodowo, najchętniej z dużym doświadczeniem. Zainte-
resowanie było ogromne, w projekcie przeszkoliliśmy ponad 2 tysiące osób. 

W komponencie dla doktorantów proponowaliśmy współpracę z przedsię-
biorstwami, w  ramach której słuchacze mogli realizować badania związane 
z  przygotowaniem doktoratu. Ponadto sfinansowaliśmy doktorantom udział 
w konferencjach z referatem, jak i zakup danych statystycznych czy literatury 
fachowej. Warto też wspomnieć o adresowanej do dydaktyków tzw. Szkole 
Trenerów i Szkole Mistrzów, gdzie przygotowywaliśmy naszych pracowników 
do pełnienia roli trenera osób dorosłych.

W projekcie finansowaliśmy również pobyt w naszej Uczelni profesorów wi-
zytujących z zagranicznych ośrodków akademickich. Działania były skierowa-
ne także do kadry dydaktycznej poprzez sfinansowanie pobytu pracowników 
w  zagranicznych ośrodkach akademickich celem podwyższenia kompetencji 
dydaktycznych. 

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Biuro Projektu: 
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
Budynek L: 
Punkt informacyjny, pokój 17
tel.: 71 36 80 857, 71 36 80 869
 71 36 80 781
fax 71 36 80 754
e-mail: kuznia2@ue.wroc.pl

Wartość Projektu: 9,2 mln zł

Okres realizacji: 
od sierpnia 2009 do grudnia 2012 r.

Z różnych form wsparcia w Projekcie 
skorzystało już 2 765 osób.

www.kuznia2.ue.wroc.pl

czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej 
i szkolenie kadry dydaktycznej 
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Projekt współ�nansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Jean Monnet „Uczenie się przez całe życie”.
Numer projektu: 357153-LLP-1-2011-1-PL-AJM-ICS

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
KLASY I-III

Z recenzji metodycznej:

Zachęcam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do sięgnięcia po opracowany materiał dydaktyczny „Inte-
gracja europejska dla najmłodszych”, ponieważ może być źródłem inspiracji do planowania i realizowania 
własnych zajęć z uczniami, wprowadzających w edukację europejską. Scenariusze pozwalają na pełną 
modykację, uwzględniającą potrzeby oraz możliwości rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także specykę 
pracy szkoły. Jednocześnie opracowany materiał może stanowić gotową propozycję zajęć dla ucznia klasy 
III  szkoły podstawowej, realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy 
Karta Nauczyciela. Autorskie propozycje, podejmujące tematykę edukacji europejskiej, mogą zostać wyko-
rzystane podczas zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej, przy organizacji wypoczynku lub do zagospoda-
rowania czasu wolnego uczniów.
Autorom publikacji gratuluję ciekawych rozwiązań metodycznych do pracy z wychowankami pierwszego 
etapu edukacyjnego, a nauczycielom i uczniom realizującym zajęcia życzę wiele radości ze wspólnego 
uczenia się.

Jadwiga Iwanowska 
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