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Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ-ȼɚɥɟɧɞɹɤ M. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ – ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ. ȼ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɿ ɫɬɚɧɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɢɲɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɳɨ
ɹɤɿɫɧɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜɢɲɿɜ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɜ ɫɜɿɬɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɲɿɜ ɉɿɞɥɹɲɲɹ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɡɦɿɫɬ ɦɿɫɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɭɡɿɜ.
Kowalczuk-WalĊdziak M. Cooperation between universities and their environment in the light
of documents concerning higher education in Poland. In the discussion on the form and condition
of contemporary higher education system, an important issue is universities establishing cooperation
with the environment or increasing their reactivity regarding the external environment. The text presents the cooperation between universities and the environment in the light of selected documents concerning higher education in Poland as well as the results of the analysis of missions and development
strategies of three universities from Podlaskie voivodeship (University of Bialystok, Medical University
of Bialystok, Bialystok University of Technology) related to their cooperation with the environment.
Key words: cooperation between a university and the environment, the third mission of universities, social responsibility of universities
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ-ȼɚɥɟɧɞɹɤ Ɇ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ
– ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɨɥɶɲɟ. ȼ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜɭɡɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɭɡɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɜɟɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɨɥɶɲɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɫɫɢɢ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɭɡɨɜ ɉɨɞɥɹɲɶɹ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɫ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɬɪɟɬɶɹ ɦɢɫɫɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ.

OkreĞlenie problemu. W dyskusji nad ksztaátem i kondycją Ğwiatowego i europejskiego szkolnictwa wyĪszego waĪne miejsce zajmuje kwestia podejmowania przez uczelnie
wspóápracy z ich otoczeniem [20; 10; 2], zwiĊkszania reaktywnoĞcina potrzeby i oczekiwania Ğrodowiska zewnĊtrznego, przyjmowania odpowiedzialnoĞci za rozwój spoáeczno-ekonomiczny regionu, jak i kraju [11; 7; 6]. Tego typu aktywnoĞü okreĞla siĊ jako trzecią,
spoáeczną misjĊ uczelni.We wspóáczesnym szkolnictwie wyĪszym staje siĊ ona równie
waĪna jak ksztaácenie i prowadzenie badaĔ naukowych. Jest to związane, miĊdzy innymi, z
koniecznoĞcią dostosowywania siĊ uczelni do wyzwaĔ gospodarki opartej na wiedzy, oczekiwaĔ spoáeczeĔstwa uczącego siĊ (przez caáe Īycie), rosnącej presji spoáecznej na ksztaá© Kowalczuk-WalĊdziak Ɇ. Wspóápraca uczelni z otoczeniem – analiza dokumentów dotyczących
szkolnictwa wyĪszego w Polsce
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ale takĪe ograniczeniami w ¿nansowaniu ich dziaáalnoĞci ze Ğrodków paĔstwowych, co
skáania do poszukiwania alternatywnych,komercyjnych Ĩródeá ¿nansowania [6].
Analiza badaĔ.WspóápracĊ uczelni z ich otoczeniem moĪna analizowaü z róĪnych
perspektyw teoretycznych. Po pierwsze, warto tu odwoáaü siĊ dokoncepcji wytwarzania
(produkcji) wiedzy – np. koncepcji drugiejmetody produkcji wiedzy M. Gibbonsa,w której
eksponuje siĊstosowalnoĞü (aplikacyjnoĞü) wiedzy oraz jej wspólnotowy (trans- i interdyscyplinarnyoraz interinstytucjonalny) sposób wytwarzania [4]. Drugą grupĊ teorii stanowią
koncepcjeroli sektora nauki w rozwoju regionalnym czy krajowym – np. model potrójnej
helisy H. Etzkowitza i L. Leydesdorffa, w którym akcentuje siĊ zaleĪnoĞci miedzy sferą
nauki, biznesu i administracji, warunkujące w istotnym stopniu funkcjonowanie systemu
spoáeczno-gospodarczego regionu [12]. Po trzecie, moĪna teĪ odwoáywaü siĊ do koncepcji
odnoszących siĊ do spoáeczeĔstwa jako caáoĞci – np. teoria interesariuszy R. Freemana, w
której podkreĞla siĊ korzyĞci z wzajemnego oddziaáywania organizacji i jej interesariuszy
[3]. Wspólną cechą áączącą wszystkie te koncepcje jest nacisk na wzrost zewnĊtrznych
relacji w systemie produkcji wiedzy (dzielenie siĊ wiedzą, wspóáwytwarzanie nauki), koniecznoĞü otwarcia siĊ sektora nauki na potrzeby otoczenia regionalnego, przyjmowania
odpowiedzialnoĞci spoáecznej oraz akcentowanietakich korzyĞci ze wspóápracy, jak np.:
poprawa funkcjonowania spoáeczno-gospodarczego regionu, wspieranie innowacyjnoĞci,
ksztaátowanie postaw prospoáecznych, proobywatelskich i wzbogacanie kapitaáu spoáecznego.
Na potrzebĊ zacieĞniania relacji uczelni z ich otoczeniem zwraca siĊ takĪe uwagĊ w
wielu Ğwiatowych i europejskich debatach, seminariach, konferencjach oraz w dokumentach strategicznych regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyĪszego. Warto w tym
miejscu odwoáaü siĊ chociaĪby do sáów Bruce`a Muirheada, dyrektora Community Service and Research Centre of University of Queensland (Australia), który okreĞlając miejsce
uniwersytetu w XXI wieku podkreĞliá, Īe powinien odgrywaü on kluczową rolĊ w procesie
ekonomicznego rozwoju miasta oraz szerzej regionu (w konsekwencji paĔstwa), posiadaü
zdolnoĞü do budowania partnerskich relacji ze Ğwiatem przemysáu i biznesu oraz do nawiązywania wspóápracy z innymi instytucjami dziaáającymi w sektorze szkolnictwa wyĪszego
[13, 177]. Przywoáaü tu takĪe trzeba treĞü ostatniego «Glion Colloquium» z 2011 roku, w
którym wskazano, Īe kluczowa rola i odpowiedzialnoĞü za zrównowaĪony rozwój gospodarczy i spoáeczny w skali globu przypada uniwersytetom [23]. Przy czym nie tylko w toku
szwajcarskich forum nad szkolnictwem wyĪszym porusza siĊ kwestieuwzglĊdnianiaprzez
uczelnie potrzeb otoczenia, są (byáy) one takĪe dyskutowane podczas innych spotkaĔ i seminariów miĊdzynarodowych, np. w Erfurcie w marcu 1996 r., gdzie przyjĊto DeklaracjĊ
Erfurcką «OdpowiedzialnoĞü spoáeczna uniwersytetu» czy konferencji rektorów uniwersytetów w Bangkoku, w listopadzie 1997 roku [8, 84; 6].
Otwieranie siĊ uniwersytetu wobec spoáeczeĔstwa jest takĪe przedmiotem dyskusji dotyczących szkolnictwa wyĪszego w obrĊbie paĔstw Unii Europejskiej [6]. Warto tu
przywoáaü«Europejski plan modernizacji szkolnictwa wyĪszego»,bĊdący czĊĞcią szerszej
strategii Komisji Europejskiej (w szczególnoĞci – powoáanej przez nią we wrzeĞniu 2012
roku – Grupy wysokiego szczebla)a przyjĊtyjako «Konkluzje Rady w sprawie modernizacji
szkolnictwa wyĪszego»na posiedzeniu Rady w listopadzie 2011 [19]. W dokumencie tym
podkreĞlono, Īe uniwersytety są w zglobalizowanym Ğwiecie Ĩródáem wiedzy i innowacyjnego myĞlenia i wezwano paĔstwa czáonkowskie do rozwijania trzeciego (poza misją
edukacyjną i badawczą) rodzaju dziaáalnoĞci, tzn. dzielenia siĊ wiedzą i innowacyjnoĞcią,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSN 2308-4855
93

Ïåäàãîã±êà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaangaĪowania w Īycie spoáecznoĞci lokalnej, uczenie siĊ przez caáe Īycie oraz oddziaáywania na rozwój regionalny i lokalny, do nawiązywania partnerstw i wspóápracy z przedsiĊbiorstwami oraz zacieĞniania powiązaĔ miĊdzy instytucjami szkolnictwa wyĪszego, pracodawcami a instytucjami rynku pracy [19].
Celem opracowania jest ukazaniewspóápracy uczelni z otoczeniem w Ğwietle zaáoĪeĔ najwaĪniejszych dokumentów regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyĪszego w
Polsce oraz w Ğwietle misji i strategii rozwoju trzech najwiĊkszych podlaskich uczelni:
Uniwersytetu w Biaáymstoku, Politechniki Biaáostockiej i Uniwersytetu Medycznego w
Biaáymstoku.
Gáówne zagadnienia. Od początku lat 90-tych, gáównie ze wzglĊdu na wzrost aspiracji
edukacyjnych spoáeczeĔstwa, polskie uczelnie poáoĪyáy szczególny nacisk na ksztaácenie,
modernizując cele, treĞci, formy i metody ksztaácenia tak, by byáy bardziej dostosowane
do potrzeb i oczekiwaĔ spoáeczeĔstwa (przede wszystkim lokalnego i krajowego rynku
pracy). JednakĪe w ostatnich latach zaczĊto dostrzegaü takĪe koniecznoĞü rozwoju badaĔ
naukowych i prac wdroĪeniowych, a przede wszystkim dzielenia siĊ wynikami tych badaĔ (prac) z otoczeniem (gáównie chodzi o transfer akademickich osiągniĊü do przemysáu
i gospodarki, komercjalizacjĊ wyników badaĔ) [17]. W dalszej czĊĞci tekstu prezentujĊ
wynikianalizyzaáoĪeĔnajwaĪniejszych dokumentów dotyczących szkolnictwa wyĪszegow
Polsce w zakresie wspóápracy uczelni z otoczeniem.
System szkolnictwa wyĪszego i podstawy jego funkcjonowania w Polsce szczegóáowo
okreĞla ustawa Prawo o szkolnictwie wyĪszym z dnia 27 lipca 2005, znowelizowana 18 marca 2011. Nowelizacja ustawy przyniosáa wiele zmian legislacyjnych zarówno w obszarze
zarządzania i organizacji pracy uczelni oraz funkcjonowania kadry naukowo – dydaktycznej. Wzmocniono kompetencje rektora, wprowadzono nowe formy nadzoru i parametryzacji róĪnych aspektów dziaáalnoĞci uczelni. Wprowadzono graty¿kacje ¿nansowe dlauczelni
skupiających najlepszych naukowców, studentów i doktorantów (tzw. Krajowe Naukowe
OĞrodki Wiodące) w oĞmiu dziedzinowo okreĞlonych obszarach wiedzy i ksztaácenia: humanistycznym, spoáecznym, Ğcisáym, technicznym, medycznym i o zdrowiu, przyrodniczym, rolniczym, i leĞnym oraz o sztuce. Priorytetem staáo siĊ takĪe doskonalenie jakoĞci
ksztaácenia, lepsze przygotowywanie polskich studentów do dynamicznie zmieniających
siĊ warunków gospodarczych i wymogów rynków pracy. SáuĪyü temu ma partycypacja pracodawców w tworzeniu, realizacji i ewaluacji procesu ksztaácenia orazuczestnictwo przedstawicieli biznesu i przemysáu w konwentach uczelni [15]. Wprowadzono takĪe obowiązek
przygotowywania przez senaty uczelni zasad komercjalizacji wyników badaĔ naukowych,
by zachĊciü naukowców i przedstawicieli przemysáu do wzajemnej wspóápracy.Te zmienione i unowoczeĞnione zapisy prawne otwierają i zachĊcają uczelnie do podejmowania
wspóápracy z ich otoczeniem. Dodatkowo wzmacnianiu trzeciej roli uczelni sáuĪą wprowadzone rozwiązania instytucjonalne, miĊdzy innymi powoáanie Narodowego Centrum BadaĔ
i Rozwoju, które decyduje o podziale Ğrodków na badania stosowane, wspiera komercjalizacjĊ wyników badaĔ oraz róĪnorodne formy transferu wiedzy do gospodarki [16, 26].
Wspóápraca uczelni z otoczeniem zostaáa takĪe uwzglĊdniona w ministerialnej «Strategii rozwoju szkolnictwa wyĪszego w Polsce do 2020» [14] oraz w Ğrodowiskowym projekcie «Strategii rozwoju szkolnictwa wyĪszego: 2010 – 2020» [9]. W obu dokumentach
wspóápracĊ uczelni z otoczeniem okreĞlono jako waĪne zadania dla polskiego szkolnictwa wyĪszego w XXI wieku. Wedáug opracowania ministerialnego wspóápraca uczelni
z ich otoczeniem przejawia siĊ we wspomaganiu wiedzą ekspercką wáadzy i administracji
publicznej, wspieraniu rozwoju spoáeczeĔstwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji
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dziedzictwa narodowego, pielĊgnowaniu i rozwijaniu jĊzyka polskiego i kultury polskiej.
Na uwagĊ zasáuguje to, Īe w strategii tej zaproponowano utworzenie tzw. kompleksowego programu Partnerstwo na Rzecz Transferu Wiedzy, którego celem bĊdzie promocja i
uáatwianie przepáywu wiedzy i innowacji pomiĊdzy uczelniami a gospodarką [14]. Wedáug opracowania Ğrodowiskowego strategia rozwoju szkolnictwa wyĪszego w XXI wieku
(tzw. «dom strategiczny») opiera siĊ na 3 ¿larach: dziaáalnoĞci edukacyjnej, dziaáalnoĞci
naukowej i badawczo-rozwojowej oraz wspóádziaáania uczelni z ich otoczeniem. Istotny z
punktu widzenia podjĊtych w tekĞcie rozwaĪaĔ ¿lar trzeci, powinien byü wypeániany przez
rozszerzenie sáuĪebnej roli uczelni wzglĊdem spoáeczeĔstwa oraz zwiĊkszenie umiĊdzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyĪszego i poprawĊ pozycji polskich uczelni w skali
miĊdzynarodowej. Autorzy opracowania Ğrodowiskowego nie tylko wyeksponowali rangĊ
tej wspóápracy, ale zaproponowali takĪe doĞü obszerny zestaw dziaáaĔ wzmacniających
sáuĪebnoĞü uczelni wobec podmiotów ich otoczenia, co trzeba przyjąü z uznaniem [9; 6].
Z przytoczonych fragmentów obu strategii rozwoju szkolnictwa wyĪszego w Polsce
wynika, Īe wspóápracĊ uczelni z otoczeniem okreĞlono tu doĞü szeroko, dobrze sprecyzowano jej treĞü, co sprzyjaü moĪe realizacji idei spoáecznej misji uczelni w praktyce. To z
kolei powinno stanowiü punkt odniesienia dla formuáowania priorytetów i celów szczegóáowych w misjach i strategiach poszczególnych uczelni. NiĪej dokonujĊ analizy treĞci misji
i strategii trzech najwiĊkszych podlaskich uczelni: Uniwersytetu w Biaáymstoku, Politechniki Biaáostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Biaáymstoku celem odnalezienia w
nich informacji odnoszących siĊ do wspóápracy z otoczeniem.
Autorzy«Misji Uniwersytetu w Biaáymstoku»,wychodząc z zaáoĪenia, Īe «Uniwersytet
w Biaáymstoku jest uczelnią Ğredniej wielkoĞci, ksztaácącą gáównie máodzieĪ z naszego
regionu i na jego potrzeby, ale w warunkach zintegrowanej Europy» [21], uznali za fundamentalne dla funkcjonowania tej uczelni takie páaszczyzny, jak: naukowo-dydaktyczna,
ogólnokulturalna i etyczna. A zatem nie zostaáa tu wprost wyartykuáowana wspóápraca z
otoczeniem. JednakĪezasygnalizowano, Īe te páaszczyzny funkcjonowania powinny byü
rozwijane przez takie dziaáania, jak:zacieĞnianie wspóápracy z podmiotami gospodarczymi, rozwijanie wspóápracy z najbliĪszymi sąsiadami, uwzglĊdnianie edukacyjnych potrzeb
Polaków na Wschodzie i poszerzenie oferty ksztaácenia na Filii w Wilnie,integrowanie spoáecznoĞci akademickiej Biaáegostoku poprzez zacieĞnianie wspóápracy naukowej i dydaktycznej pomiĊdzy uczelniami [21]. Te dziaáania w istotny sposób mogą przyczyniaü siĊ do
zacieĞniania wiĊzi Uniwersytetu w Biaáymstoku z jego otoczeniem.
Natomiast w «Strategii rozwoju Uniwersytetu w Biaáymstoku – priorytety na lata
2008 – 2015» [21] wyodrĊbniono taki priorytet, jak: otoczenie uniwersytetu. Sprecyzowano tu nastĊpujące szczegóáowe priorytety:tworzenie trwaáych wiĊzi z lokalnymi instytucjami samorządowymi, organizacjami spoáecznymi i gospodarczymi; dostosowywanie
naukowej i dydaktycznej dziaáalnoĞci Uniwersytetu do potrzeb regionu; ochrona niepowtarzalnego Ğrodowiska przyrodniczego i troska o zachowanie szczególnego charakteru
regionalnej kultury i jej dziedzictwa; podejmowanie wspóápracy przez wydziaáymatematyczno-przyrodnicze z jednostkami naukowymi w parkach technologicznych; tworzenie forum do wymiany myĞli i spoáecznego dialogu, inicjowanie waĪnych dla otoczenia
przedsiĊwziĊü naukowych i kulturalnych;podejmowanie dziaáaĔ zmierzających do uzyskania statusu faktycznego regionalnego centrum naukowo-kulturalnego; promowanie
wáasnych osiągniĊü i podejmowanie wspóápracy z mediami celem wykreowania dobrego
wizerunku Uniwersytetu [21].
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związanych z ksztaáceniem, np. uczelnia powinna uwzglĊdniaü ogólnokrajowe i lokalne
warunki demogra¿czne, preferencje kandydatów na studia oraz wymagania rynku pracy i
kadrowe potrzeby regionu; przygotowanie kadry zdolnej do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce [21].
Jak natomiast ujĊto wspóápracĊ z otoczeniem w «Strategii Rozwoju Politechniki Biaáostockiej w XIV Kadencji 2012 – 2016»? MisjĊ Politechniki Biaáostockiej okreĞlono jako:
«Politechnika biaáostocka, najwiĊksza uczelnia techniczna w regionie póánocno-wschodniej Polski, wspóápracuje z jednostkami akademickimi, samorządowymi, gospodarczymi,
oĞwiatowymi oraz spoáecznymi o zasiĊgu regionalnym, krajowym i Ğwiatowym, uznającymi podobne wartoĞci, w celu pomnaĪania i rozpowszechniania, osiągniĊü nauki, techniki
i kultury» [18]. Z przytoczonego fragmentu wynika, Īe uczelnia ta jako podstawĊ swojej
dziaáalnoĞci czyni wspóápracĊ z otoczeniem. Wcelach strategicznychPolitechniki Biaáostockiej takĪe moĪna odnaleĨü wyraĨne nawiązania do wspóápracy z otoczeniem. Na uwagĊ
zasáuguje tu m.in. harmonijny i dynamiczny rozwój badaĔ naukowych oraz komercjalizacja
rezultatów prac badawczych (w szczególnoĞci zaĞ: ukierunkowanie prac naukowo badawczych na potrzeby Ğrodowiska gospodarczo-przemysáowego i wdroĪenie sytemu ochrony i
korzystania z wáasnoĞci intelektualnej) oraz budowanie marki uczelni jako lidera integracji
Ğrodowisk naukowych biznesowych i samorządowych, w póánocno-wschodniej Polsce (w
szczególnoĞci zaĞ: zacieĞnienie wspóápracy z absolwentami politechniki biaáostockiej i instytucjami, które reprezentują) [18].
Misja Uniwersytetu Medycznego w Biaáymstokuodnosi siĊ przede wszystkim do prowadzenia dziaáalnoĞci dydaktycznej i naukowej [22]. W dokumencie tym nie okreĞlono
wprost wspóápracy z otoczeniem, jest ona uwzglĊdniona poĞrednio i związana z realizacją
dwóch podstawowych ¿larów: ksztaácenia i badaĔ, o czymĞwiadczy niĪej przytoczony
zapis: «wspóáudziaá w praktycznym wykorzystaniu osiągniĊü nauki oraz szerzenie oĞwiatyprozdrowotnej w spoáeczeĔstwie poprzez wspóápracĊ z organizacjami naukowymii gospodarczymi, organami samorządowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi i spoáecznymi»
[22]. W dalszej czĊĞci tego dokumentu moĪna jednak odnaleĨü wyraĨne nawiązania do
wspóápracy z otoczeniem: «Uniwersytet Medyczny uczestniczy w Īyciu regionu i kraju
poprzez szerzenie oĞwiaty prozdrowotnej i proekologicznej w regionie oraz poprzez propagowanie wiedzy medycznej, rozwijanie potrzeby samoksztaácenia w spoáeczeĔstwie»
[22] oraz «Uniwersytet uczestniczy w realizacji programów badawczych, wspóápracuje
z organizacjami naukowymi i gospodarczymi, organami samorządowymi, towarzystwami naukowymi, spoáecznymi i kulturalnymi» [22]. Co siĊ zaĞ tyczy strategii rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Biaáymstoku to, podobnie jak w przypadku jego misji, nie
wyodrĊbniono obszaru wspóápraca z otoczeniem. JednakĪe wskazano na taki kierunek
rozwoju tej uczelni, jak: zwiĊkszenie pozyskiwania funduszy pozastatutowych na badania naukowe, komercjalizacja badaĔ i tworzenie spóáek celowych w celu transferu wiedzy do gospodarki, rozwój wspóápracy B+R z przedsiĊbiorstwami/¿rmami prywatnymi
[22]. Niemniej jednak, w niektórych z wyodrĊbnionych obszarów strategicznych, moĪna
odnaleĨü nawiązania do wspóápracy z otoczeniem. Na przykáad jeĪeli chodzi o dziaáalnoĞü kliniczną i zawodową, to jako cel postawiono uczestnictwo Uczelni w kreowaniu
polityki zdrowotnej Podlasia, a do proponowanych sposobów jego realizacji wáączono
podejmowanie dziaáaĔ w celu zapewnienia obecnoĞci przedstawicieli Uczelni w strukturach organizacyjnych wáadz administracyjnych i samorządowych stanowiących w sprawach opieki zdrowotnej oraz w ciaáach doradczych Wojewody, Marszaáka i Prezydenta
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údziak Ì. WspóÞpraca uczelni z otoczeniem –analiza...
Kowalczuk-Wal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miasta;organizowanie przez jednostki organizacyjne Uczelni kursów specjalistycznych
o zasiĊgu regionalnym, skierowanych do uczestników systemu opieki zdrowotnej oraz
udziaá w programach promocji zdrowia, organizacja programów prewencji, badaĔ skryningowych, organizowanie kursów i szkoleĔ w zakresie pierwszej pomocy, udziaá w festiwalu nauki [22].
Z analizy treĞci misji i strategii trzech najwiĊkszych podlaskich uczelni wynika, Īe w
dokumentach tych uwzglĊdniono wspóápracĊ z otoczeniem, zuwzglĊdnieniem róĪnych grup
interesariuszy (np. instytucjami kulturalnymi, samorządowymi, oĞwiatowymi itd.). JednakĪe nie we wszystkich dokumentach zostaáo to uczynione wprost (np. Uniwersytet Medyczny w Biaáymstoku). DoĞü czĊsto aspekty związane ze wspóápracą uczelni z otoczeniem
sąwáączane do ich dziaáalnoĞci edukacyjno-badawczej.
Wnioski. Z dokonanego w tym tekĞcie przeglądu zaáoĪeĔ wybranych krajowych dokumentów dotyczącychszkolnictwa wyĪszego w Polsce oraz misji i strategii Uniwersytetu w Biaáymstoku, Politechniki Biaáostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Biaáymstoku
wynika, Īe uczelnie dostrzegają potrzebĊ podejmowania aktywnoĞci dotyczącej wspóápracy z otoczeniem o zasiĊgu lokalnym, regionalnym i miĊdzynarodowym w nastĊpujących
sferach: wspóáuczestnictwo w rozwoju ekonomicznym, gospodarczym,technologicznym,
kulturowym i innowacyjnym regionu,uwzglĊdnianie potrzeb i aspiracji edukacyjnych spoáecznoĞci miasta i regionu,ksztaátowanie struktury regionalnego, krajowego i europejskiego
rynku pracy, upowszechnianie wiedzy naukowej,rozwój kulturowy i etyczny spoáeczeĔstwa.
Na zakoĔczenie warto sformuáowaü postulat, by zwrot uczelni ku otoczeniu miaá wymiar humanistyczny, a nie tylko rynkowy.Trzeba bowiem pamiĊtaü, Īe trzecia misja uczelni
to nie tylko transfer technologii i innych usáug, ale takĪe zaangaĪowanie w przekazywanie
zbioru wartoĞci uniwersalnych, ogólnoludzkich, humanistycznychdo spoáeczeĔstwa [1].
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