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Doskonalenie kompetencji 
pracowników naukowych w Polsce

Improving the competences 
of research workers in Poland

The article is to present the issues to improve the compe-
tences of teaching staff and research universities in Poland. Data 
shows that Polish universities are not the top universities in Eu-
rope or in the world. This situation results from many factors, in-
cluding financing problems. However, professional development 
should be considered not only in terms of research career devel-
opment, but also with regard to the competences needed. Cur-
rently, universities are businesses that require improvement and 
acquisition of new skills corresponding to the social and economic 
needs. It seems that professional develop ment constitutes an in-
tegral part of research career. However, the fundamental ques-
tion is: do Polish scientists improve their competences and skills 
in line with the ministerial requirements only or also those which 
they intend to use in their scientific work? The modern model of 
the university cooperating with the business requires researchers 
to extend their knowledge on the commercialization of the results 
of their research work. 

Keywords: professional skills, professional training, academics, 
universities, competence development, scientific career.

Rankingi wskazują, że uczelnie polskie nie należą do czołówki 
światowych czy europejskich szkół wyższych. Na ten stan rzeczy 
składa się wiele czynników, choćby problemy finasowania polskiej 
nauki. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie doskonalenia zawo-
dowego kadry uniwersyteckiej nie tylko z perspektywy koniecz-
ności rozwoju ścieżki kariery naukowej, ale także rozwoju kompe-
tencji niezbędnych do pracy w charakterze dydaktyka i naukowca. 
Obecnie uczelnie stają się przedsiębiorstwami, które wymagają 
doskonalenia i nabywania nowych kompetencji przez pracowników 
odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. 
Wydaje się, iż ciągłe doskonalenie zawodowe wpisane jest w ka-
riery naukowe. Nasuwa się pytanie: czy w Polsce rzeczywiście na-
ukowcy doskonalą swoje kompetencje i umiejętności zgodnie nie 
tylko z wymaganiami ministerialnymi, ale także tymi, które będą 
rzeczywiście wykorzystywane w pracy naukowej i tymi, które są im 
potrzebne? Współczesny model uniwersytetów współpracujących 
z biznesem wymaga od pracowników naukowych również posze-
rzenia wiedzy z zakresu chociażby komercjalizacji wyników swoich 
prac badawczych. Artykuł ma na celu przedstawienie problematy-
ki doskonalenia kompetencji wśród kadry dydaktyczno-naukowej 
uczelni wyższych w Polsce.

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, doskonalenie zawodo-
we, pracownicy naukowi, uczelnie wyższe, rozwój kompetencji, 
kariera naukowa.
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Zdaniem T. Pomianka: „Priorytetowym działaniem jest stworze-
nie szans rozwoju młodym, zdolnym i ambitnym ludziom. Dla nich 
zawsze państwo musi mieć pieniądze na edukację, realizację dobrych 
projektów oraz pomoc w zdobyciu wymagających i stymulujących in-
telektualnie staży. W Polsce jest wiele potrzeb, ale najbardziej do-
skwiera brak dobrze wykształconych liderów” (Pomianek 2004: 29). 
Liderami w społeczeństwie mogą być pracownicy uczelni wyższych, 
którzy wyposażeni w odpowiednie kompetencje mogą i powinni przy-
jąć nowe role nie tylko dydaktyków czy wąsko rozumianych naukow-
ców. W budowaniu tożsamości nauczyciela akademickiego znaczenia 
nabierają takie działania jak (Kobylarek 2008: 101):

• nieustanne dążenie do wysokiej jakości wykonywanej pracy 
przy równoczesnym kształtowaniu refleksji nad wykonywa-
nymi działaniami (tzw. praktyki refleksyjnej);

• podejmowanie wyzwań związanych z pełnieniem roli tutora;
• motywowanie studentów poprzez kształtowanie orientacji 

sprawczej;
• uwzględnienie zróżnicowań studentów. 

Podręcznik hiszpański1 do pracy nad kwalifikacjami zawodowy-
mi nauczycieli akademickich wskazuje na 30 konkretnych umiejęt-
ności, które są pogrupowane w siedmiu modułach: budowanie toż-
samości, relacje społeczne, kształcenie, metodyka, podejmowanie 
decyzji, kształtowanie interakcji, ewaluacja. Podręcznik nie nadaje 
nazw tym poszczególnym umiejętnościom, lecz określa, co konkret-
nie należy zrobić, aby samodzielnie kształtować daną zdolność (Ko-
bylarek 2008: 101). Praca nad rozwojem kompetencji wymaga wielu 
czynników. Przede wszystkim zależy ona od:

• czynników wewnętrznych, czyli postawy osoby zaintereso-
wanej podnoszeniem swoich kompetencji;

• czynników zewnętrznych, np. wsparcia organizacji, doboru 
odpowiednich metod poszerzania kompetencji.

Kompetencje – próba ujęcia definicji

W gospodarce opartej na wiedzy nowego znaczenia nabie-
ra słowo „kompetencje”. To przez pryzmat ciągłego doskonalenia 

1 Program podnoszenia jakości kształcenia uniwersyteckiego wydany w 2004 
roku przez Pearson Educacion
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zawodowego i uczenia się przez całe życie nabywanie nowych 
kompetencji lub wzmacnianie już nabytych jest wpisane w rozwój 
zawodowy każdej grupy zawodowej. „Współczesną popularność 
termin ’kompetencje’ zawdzięcza poszukiwaniu nowych rozwiązań 
w związku z rosnącą konkurencją wynikającą z procesów integra-
cyjnych i globalizacyjnych, czy traktowania wiedzy i informacji jako 
potencjału umożliwiającego skuteczne konkurowanie w różnych 
segmentach rynku. Wynikiem poszukiwań było stworzenie kon-
cepcji zarządzania bazującego na kompetencjach. Współczesny 
biznes coraz większą rolę przywiązuje do ról, jakie osoby odgrywa-
ją w pracy: ich indywidualne umiejętności, zdolności reagowania 
na zmiany, chęć i zdolność podnoszenia kwalifikacji itp.” (Witaszek 
2011: 307). Pojęcie kwalifikacji zwykło się utożsamiać z wykształ-
ceniem oraz stażem zawodowym. Te dwa elementy występujące 
łącznie nie wyczerpują jednak tego pojęcia. Koniecznym, trzecim 
elementem są umiejętności pracownika. Systemy edukacji zawodo-
wej rozwinięte w krajach Europy stosują często zamienne pojęcia 
kompetencji zawodowych i kwalifikacji zawodowych. W polskich 
warunkach, kiedy porównuje się oba pojęcia – kwalifikacje i kom-
petencje, wskazuje się na pewne ich rozróżnienia. Kwalifikacje to 
dokument z pieczęciami, na którym jest podany tytuł czy stopień 
naukowy. Kwalifikacje są pojęciem węższym od pojęcia kompetencji 
(Kędzierska, Znajmiecka-Sikora 2011). T. Rostowski definiuje kom-
petencje jako „wiedzę, umiejętności, uzdolnienia, style działania, 
osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które 
używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezul-
tatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa” 
(Rostkowski 2009: 90). Krajowa Rada Kwalifikacji Zawodowych (ang. 
National Council for Vocational Qualifications, dalej NCVQ) określa 

kompetencje jako „możliwość wykorzystania wiedzy, praktycznych 
i abstrakcyjnych umiejętności do osiągania oczekiwanych wyników, 
zgodnych ze standardami oczekiwań wobec pracowników. Obejmu-
ją one rozwiązanie problemów i elastyczność w dostosowaniu się 
do zmieniających się potrzeb” (NCVQ 1997). Kompetencje mięk-
kie, inaczej umiejętności psychospołeczne, to termin zbiorczy na 
określenie kompetencji osobistych oraz kompetencji społecznych. 
Z funkcjonalnego punktu widzenia miękkie kompetencje zapewniają 
sprawne zarządzanie sobą (kompetencje osobiste) oraz wysoką sku-
teczność interpersonalną (kompetencje społeczne) i są uznawane za 
kluczowe kompetencje współczesnego pracownika chcącego od-
nieś sukces zawodowy. B. Kędzierska i M. Znajmiecka-Sikora po-
stulują na podstawie przeprowadzonych badań, że „kompetencje 
społeczne i wynikające z nich umiejętności społeczne w większym 
stopniu wiążą się z cechami osobowości niż ze zdolnościami intelek-
tualnymi” (Kędzierska, Znajmiecka-Sikora 2011). Jak pokazuje tabela 
1 w literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji kompetencji. 
Ich autorzy zwracają uwagę na różne aspekty kompetencji.

Autorzy raportu pt. Polityka zarządzania kompetencjami pra-
cowników stwierdzają, że „kompetencje pracowników są jednym 
z najcenniejszych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. 
Zadaniem procesów personalnych jest dziś nie tylko pozyskanie, 
ocena i planowanie rozwoju pracowników, ale przede wszystkim 
dostosowanie posiadanych przez nich kompetencji do potrzeb firmy 
oraz wykorzystanie ich zgodnie z tymi potrzebami” (Raport 2013: 
9). M. Brockmann, L. Clarke, Ph. Mehau i Ch. Winch w publikacji 
pt. Kompetencje – oparte na kształceniu i szkoleniu zawodowym: 
przypadek Anglii i Francji w Europie przekonują, że nowym tren-
dem w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest „zarządzanie oparte na 

Tabela 1. Definicje kompetencji

Ujęcie Autor Definicja

U
ję

ci
e 

og
ól

ne

D. Thierr
Ch. Stert

N. Monod

To zdolność pracownika do działania zmierzającego do osiągniecia zamierzonego celu w danych uwarunkowaniach 
za pomocą określonych środków. Zdaniem autorów kompetencje to także ogół wiedzy, umiejętności, postaw, 
doświadczenia gotowości pracownika do działania w określonych warunkach, w tym zdolność dostosowania się 
do zmiany tych warunków

C. Levy-Leboyer Kompetencje są zbiorem zachowań, które określone osoby opanują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonej 
sytuacji działają one skuteczniej i sprawniej 

M. Amstrong Kompetencje stanowią potencjał przyczyniający się do osiągania określonych, wymiernych wyników

A. Pocztowski Kompetencje obejmują ogół względnie trwałych właściwości człowieka tworzących związek przyczynowo skutkowy 
z osiąganymi przez niego wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają wymiar uniwersalny

U
ję

ci
e 

sz
cz

eg
ół

ow
e

B.E. Beckre
M. A. Huselid

Kompetencje to wiedza, umiejętności, zdolności lub cechy osobowości, który bezpośrednio wpływają na efekty 
wykonywanej pracy przez daną osobę

S. Whiddett
S. Hollyforde

Kompetencje w zakresie wykonywanej pracy to zespół cech danej osoby, na który składają się charakterystyczne 
dla tej osoby elementy, jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem 
w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła, którą się posługuje

T. Rostowski (red.)
Kompetencje to wszystkie cechy pracowników, wiedza, umiejętności, ambicje, wyznawane wartości, przyjęte 
style działania, których posiadanie i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację strategii firmy, 
w której są zatrudnieni

Źródło: Witaszek 2011: 306. 



Marzena Sylwia Kruk – Doskonalenie kompetencji pracowników...

63

kompetencjach”. Trend ten „kładzie nacisk na konkretne kompeten-
cje wykorzystywane w miejscu pracy, pozwalając na bardziej zin-
dywidualizowane zarządzanie i indywidualny rozwój kompetencji 
w ramach indywidualnych ścieżek kariery. Z tego punktu widzenia 
kompetencje są specyficzne dla firm i poszczególnych stanowisk 
pracy w organizacji” (Brockmann, Clarke, Mehau, Winch 2008: 
227-244). Budowa modelu kompetencji jest działaniem wieloeta-
powym, nakierowanym na zdobywanie informacji na temat kompe-
tencji oczekiwanych na poziomie analizowanego przedsiębiorstwa. 
Jak zauważa A. Pocztowski: „Model kompetencji powinien zawierać 
zarówno wymogi kompetencyjne istniejących w danej organizacji 
stanowisk pracy lub przynajmniej kluczowych stanowisk pracy, jak 
i wzorce kompetencyjne pracowników osiągających wysokie efekty 
pracy. W przypadku wymogów kompetencyjnych stanowisk pracy 
chodzi o ustalenie listy podstawowych kompetencji niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Natomiast 
w przypadku wzorców kompetencyjnych pracowników chodzi raczej 
o identyfikację kompetencji wyróżniających efektywnych pracowni-
ków od pracowników przeciętnych” (Pocztowski 2000: 71). 

Jakie kompetencje powinni mieć pracownicy naukowo-dydak-
tyczni? Na to pytanie odpowiada A. Piwowar w następujący spo-
sób: „Nauczyciele akademiccy realizując określone zadania dydak-
tyczno-wychowawcze i społeczno-kulturowe, ponoszą tym samym 
ostateczną odpowiedzialność za proces i jakość kształcenia. Za naj-
ważniejsze cechy dobrego nauczyciela akademickiego i naukowca 
można uznać: duży zasób wiedzy, łatwość nawiązania kontaktów, 
wysoki poziom moralny (etyczny), tolerancję, rzetelność, sumien-
ność, konsekwencję, wysoką kulturę osobistą” (Piwowar 2016). 
Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, o których pisze K. Górecka 
(2010). Po pierwsze, do najważniejszych składników zasobu ludzkie-
go należą: wiedza, zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy i war-
tości oraz motywacje. Po drugie, właścicielami zasobu ludzkiego są 
poszczególni pracownicy i to oni decydują o stopniu zaangażowania 
tego zasobu do pracy, co oznacza, że organizacja ma ograniczoną 
władzę nad zasobem ludzkim (Górecka 2010: 51).

Bariery w rozwoju kariery naukowej 

Rozwój kariery naukowej i kompetencji pracowników naukowo-
-dydaktycznych nie należy tylko do indywidualnych postaw i chęci 
podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczelnia jako organizacja również 
jest odpowiedzialna za rozwój jej pracowników i jest włączona 
w proces doskonalenia zawodowego. Do najważniejszych powodów 
podejmowania działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich 
w badanych organizacjach należy zaliczyć (Raport 2013: 85):

• poprawę wyników pracy pracowników;
• zwiększenie motywacji pracowników;
• zwiększenie elastyczności pracowników;
• wspieranie zdobywania nowych kompetencji. 

Motywacje dużych firm do rozwoju zasobów ludzkich mają bar-
dziej złożonych charakter. Nastawione są w dużej mierze nie tyle na 
zdobywanie kompetencji potrzebnych do prawidłowego wykonywa-
nia pracy przez pracowników, ile raczej na uelastycznienie, zwiększe-
nie zakresu posiadanych kompetencji (ang. multiskilling) oraz uzy-
skanie większej otwartości na zmiany. Nastawienie dużych firm 

(uczelni) odpowiada więc koncepcji szeroko rozumianego rozwoju, 
a nie wąsko definiowanego szkolenia (Raport 2013: 86). „Decyzja 
odnośnie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach różnych grup pra-
cowników w organizacji (lub pozyskiwanie go poza organizacją) uza-
leżniona jest najczęściej od analizy dwóch wymiarów: wartości stra-
tegicznej kompetencji oraz unikalności rynkowej kompetencji (na 
podstawie modelu Lepaka i Snella). Model ten zakłada cztery różne 
formy pozyskiwania kapitału ludzkiego: wewnętrzy rozwój kapitału 
ludzkiego, jego kontraktację, pozyskiwanie kapitału ludzkiego oraz 
kreowanie aliansów w obszarze kapitału ludzkiego. Wewnętrzy roz-
wój kapitału ludzkiego zakłada dążenie do posiadania pracowników, 
których kompetencje są zarówno unikalne, jak i wartościowe. Kon-
traktacja kapitału ludzkiego dotyczy najczęściej pracowników, któ-
rych kompetencje nie są rzadkie, ani nie mają dla organizacji strate-
gicznej wartości. W związku z tym inwestycje w rozwój tych pracow-
ników są ograniczone, ponieważ łatwo jest je pozyskać na zewnętrz-
nym otwartym rynku” (Raport 2013:83). W tym samym raporcie 
(2013) autorzy określają model kompetencji jako zbiór „wszystkich 
kompetencji wymaganych od pracowników danej organizacji, po-
grupowanych w odpowiednie profile dla poszczególnych stanowisk 
lub ról organizacyjnych. Profil kompetencyjny jest natomiast zesta-
wem wszystkich kompetencji opisujących określone stanowisko 
pracy lub rolę organizacyjną. Kompetencje w profilu powinny być 
opisane językiem wymaganych od pracownika zachowań. Profil 
kompetencyjny określa również wymagany od pracownika poziom 
wykazywania kompetencji. Zastosowanie modelu kompetencji wy-
maga opracowania odpowiednich procedur i zasad jego wykorzysta-
nia w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi – 
w kierunku rozwiązań o charakterze systemowym” (Raport 2013: 
13). Dobry model kompetencyjny powinien odzwierciedlać specyfi-
kę organizacji i oddawać rzeczywisty charakter ról i stanowisk w niej 
występujących. Dodatkowo dobrze skonstruowany model kompe-
tencyjny powinien być przejrzysty i zrozumiały oraz nie zawierać 
dwuznacznych sformułowań czy skomplikowanych opisów, które 
mogłyby prowadzić do nieporozumień i błędów. Wszystkie elemen-
ty modelu powinny być od siebie niezależne, co oznacza, że wystę-
powanie określonej kompetencji nie powinno być uzależnione od 
występowania innej. Najważniejszą kwestią jest jednak prawidłowe 
opracowanie opisów kompetencji, a w szczególności – charaktery-
zujących poszczególne stopnie spełniania – zachowań wskaźniko-
wych dla poziomów kompetencji (Raport 2013: 13). Realizację karier 
naukowych w różnych krajach i w różnych systemach funkcjonowa-
nia obszaru badań naukowych i edukacji akademickiej przedstawia 
I. Wagner (2014), sugerując podział na dwa modele: „Pierwszy mo-
del nazwać można modelem anglosaskim, którego przykładem 
może być organizacja nauki w USA. Opiera się na wsparciu państwa 
(instytucji takich jak np. National Science Foundation – NIH czy Na-
tional Institutes of Health – NSF), ale także w znaczącej mierze na 
funduszach prywatnych. Kariery realizowane w ramach tego syste-
mu są niezależne od ustaleń federalnych: tytuł PhD (odpowiednik 
doktoratu) jest ostatnim tytułem naukowym zdobywanym na uni-
wersytecie, natomiast posada profesorska (tzw. tenure) jest zależna 
od decyzji danego uniwersytetu. Długotrwałe (wieloletnie) tymcza-
sowe lub ograniczone w czasie uznaje się za czynnik hamujący od-
ważne projekty i uniemożliwiający zaangażowanie kadry w życie 
danej instytucji” (Wagner 2014: 41). „Drugi model jest modelem 
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etatystycznym, a przykładem tego systemu jest francuski świat na-
uki i szkolnictwa wyższego (w krajach łacińskich), w których więk-
szość finansowania spoczywa w rękach państwa, kadra uniwersytec-
ka i naukowa posiada zaś status ’funkcjonariusza państwowego’ – co 
umożliwia korzystanie z wielu przywilejów i gwarancję zatrudnienia 
do emerytury” (Wagner 2014: 42). Oba modele funkcjonują w na-
szej rzeczywistości. Jak stwierdza I. Wagner „w Polsce obowiązuje 
system hybrydalny, problemem jest jednak to, iż państwo, wycofu-
jąc się z odpowiedzialności za utrzymanie instytucji i kadr, a co za 
tym idzie – zmniejszając proporcje finansowania zwanego statuto-
wym, przerzuciło odpowiedzialność zdobywania środków do reali-
zowania prac naukowych na uczonych (poprzez zdobywanie środ-
ków grantowych drogą konkursową). Tego typu indywidualizacja 
odpowiedzialności za postęp prac w nauce (ściśle zależna od finan-
sowania) nie poszła jednak w parze z przyjmowaniem innych cech 
modelu anglosaskiego, np. niezależność ze strony państwa” (Wa-
gner 2014: 43). Jak stwierdza S. Waltoś: „Korzenie polskiego współ-
czesnego systemu zdobywania stopni naukowych i tytułu naukowe-
go oraz wspinania się po drabinie hierarchicznej stanowisk tkwią 
głęboko w przeszłości, nawet w Średniowieczu” (Waltoś 2012: 41). 
Kariera akademicka związana jest bez wątpienia ze zdobywaniem 
stopni i tytułów naukowych. „Obecny model kariery akademicko-
-naukowej polega ściśle na księgowym wypełnianiu oczekiwań urzę-
dowych. Zasada pozbywania się adiunktów, którzy w ciągu 8 lat po 
otrzymaniu doktoratu nie uzyskali habilitacji, jest przykładem 
usztywnienia niespotykanego w innych rozwiniętych krajach (a prze-
cież te kraje mają imponujące osiągnięcia naukowe). Koncentracja 
na publikacjach i wypełnianie wymogów ministerialnych pozwala za 
to niektórym efektywnie, w opinii urzędniczej, uczestniczyć w wy-
ścigu i zdobywać kolejne fundusze na badania. Proporcja osób, któ-
rym się udaje, nie gwarantuje sprawnego rozwoju całego sektora 
badań” (Wagner 2014: 61). Z. Błocki w publikacji pt. Kariera nauko-
wa w Polsce. Czy da się zmienić coś co nie działa? stwierdza, że: 
„Polska nauka jest w złym stanie, przede wszystkim w wymiarze 
efektów jakie przynosi […] Oczywiście wydajemy na naukę zdecydo-
wanie za mało, według mnie głównym powodem tak słabych wyni-
ków jest model kariery naukowej, który w Polsce się ukształtował. 
Częściowo spowodowane jest to wadliwymi regulacjami, ale przede 
wszystkim tym, w jaki sposób są one implementowane przez środo-
wisko naukowe. Najgorszy w tym modelu jest prawie całkowity brak 
elementów konkurencyjnych i projakościowych” (Błocki 2015: 1). 
Główne problemy szkolnictwa wyższego to obszar finansowania na-
uki i badań naukowych. T. Pomianek w dokumencie pt. Co z tą edu-
kacją? Nie do końca subiektywna analiza polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego wskazuje, że: „Finansowanie badań i nauki w Polsce przy-
pomina ślepego łucznika, który wypuszczając strzałę ma nadzieję, 
że jakimś cudem trafi ona do celu. To wszystko sprawia, że współ-
czynnik innowacyjności jest w Polsce 10 razy mniejszy niż w krajach 
OECD, kupujemy 7 razy więcej licencji niż sprzedajemy, przychody 
z osiągnięć nauki stanowią tylko 15% wydatków na nią, a liczba zgło-
szeń patentowych spadła z 4105 w 1990 roku do 2404 w 2000 roku. 
Biorąc pod uwagę wspomniane zgłoszenia patentowe i przeliczając 
je na milion mieszkańców, Polska jest na szarym końcu” (Pomianek 
2004). Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego J. Gowin stwierdza: 
„Mamy świadomość, że w przypadku szkolnictwa wyższego w Polsce 
przekonanie do zwiększenia nakładów finansowych jest trudne. Je-

śli chodzi o procent nakładów w stosunku do PKB na szkolnictwo 
wyższe, Polska sytuuje się w średnich stanach europejskich. W przy-
padku nakładów na naukę jesteśmy w Unii Europejskiej na miejscu 
przedostatnim” (Gowin 2016). Dodatkowym problemem są wyjazdy 
wykwalifikowanych pracowników naukowych poza granice Polski na 
długie pobyty. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wyjechały za granicę 
tysiące naukowców, w tym duża część młodych i zdolnych naukow-
ców. Jak pisze J. Gowin „padliśmy ofiarą bezprecedensowego dre-
nażu mózgów. To zjawisko trzeba zahamować i można odwrócić. Da 
się je odwrócić, jeśli w znaczący sposób zwiększymy nakłady na 
naukę i szkolnictwo. Ci młodzi naukowcy, którzy osiągają sukcesy na 
uniwersytetach zagranicznych, wrócą tutaj, jeśli będą mieli miejsca 
pracy i środki do prowadzenia badań naukowych. W tym sensie 
zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo jest wielkim zadaniem 
narodowym” (Gowin 2016). Prowadzone badania przez wielu bada-
czy problematyki stanu szkolnictwa i modelu kariery naukowej 
w Polsce prowadzą do jednoznacznego wniosku: „Mimo dokonywa-
nych zmian konstrukcja modelu kariery naukowej pozostawia wiele 
do życzenia. Dokonana analiza wykazała, że przepisy są niespójne, 
a przyjęte rozwiązania konstrukcyjnie niepoprawne. Konieczne sta-
je się przygotowanie kolejnych zmian, które usuną te nieprawidło-
wości” (Kiebała 2012: 133). Pierwszy obywatelski projekt zmian 
w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Pakt dla Nauki, czyli jak 
nauka może służyć społeczeństwu zainicjował dyskusję na temat 
nauki w Polsce oraz kariery akademickiej. Przedstawiciele ruchu 
społecznego Obywateli Nauki (ON), który powstał w środowisku 
pracowników naukowych m.in. po to, by inicjować szerokie i publicz-
ne dyskusje na temat nauki w Polsce, apelują w nim o podniesienie 
jakości badań i kształcenia akademickiego, a także o bardziej ela-
styczny i zróżnicowany model kariery naukowej w Polsce. Oprócz 
zmian formalnych na szczeblu ministerialnym, konieczna jest rów-
nież zmiana mentalna pracowników naukowych i szukanie przez 
nich nowych form doskonalenia kompetencji.

Formy doskonalenia kompetencji
przez pracowników uczelni wyższych

J. J. Philips i D. J. Ford uważają, że rozwój kompetencji pra-
cowników w organizacji powinien uwzględniać uwarunkowania 
zewnętrzne (rynkowe): „W zależności od okoliczności na zewnątrz 
organizacji (w szczególności od sytuacji na rynku pracy) menadżero-
wie w organizacji muszą podejmować decyzje o kierunkach rozwoju 
kompetencji pracowników, w szczególności tych, których kompeten-
cje są trudne do zastąpienia, a ich wartość ma dla organizacji zna-
czenie kluczowe. Posiadając informacje o tym, jakie kompetencje 
są poszukiwane przez organizację, w przypadku, gdy są one łatwo 
dostępne, zarządzający mogą podjąć decyzje o pozyskaniu ich z ze-
wnątrz” (Philips 1996). M. Czyżewska w publikacji pt. Nauka a biz-
nes – warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej 
w Polsce, przekonuje, że: „Jeżeli przedsiębiorczość akademicka ma 
zostać wpisana w strategiczne cele polskich uczelni, należałoby za-
tem stworzyć system stymulujący gospodarcze wykorzystanie no-
wego potencjału. Obok budowania infrastruktury badawczej należy 
wykreować mechanizmy stymulujące jego praktyczne wykorzysta-
nie. Inicjalna faza przedsiębiorczości akademickiej powinna zostać 
wzmocniona odpowiednimi mechanizmami motywacji zarówno dla 
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kadry naukowej, jak i samych przedsiębiorców, kreowania sprzyja-
jącej przedsiębiorczości atmosfery na uczelni” (Czyżewska: 2012: 
250). E. Stawasz stwierdza, że proprzedsiębiorcza i przyjazna po-
stawa macierzysta organizacji wobec działań przedsiębiorczych pra-
cowników, czyli proprzedsiębiorcze podejście wśród zarządzających 
szkołami wyższymi, którzy akceptują przedsiębiorczość pracowników 
naukowych, ale i studentów, jako funkcje uczelni, działa na rzecz 
postrzegania przez pracowników badawczych kariery biznesowej 
jako wartościowej ścieżki kariery. To prowadzi do modelu uniwer-
sytetu III generacji, który „musi uwzględniać prawo pracowników do 
działalności zawodowej i biznesowej poza macierzystą organizacją” 
(Stawasz 2007: 274). Wzrost przedsiębiorczości wśród pracowników 
naukowo-badawczych powinien przyczyniać się do (Stawasz 2007: 
275):

• rozwoju nowych kanałów transferu technologii i dopływu 
innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, tworzących nowe 
rodzaje działalności gospodarczej;

• powstania wielu nowych firm technologicznych wytwarza-
jących produkty i usługi o wysokim potencjale i tworzących 
miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyższym;

• wzrostu poziomu samozatrudnienia wśród pracowników na-
ukowych i studentów, a tym samym ograniczenia bezrobocia 
oraz zjawiska migracji młodych ludzi z kraju;

• rozwoju sieci kontaktów instytucji i pracowników nauko-
wych ze światem biznesu;

• budowy przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w per-
spektywie europejskiej i globalnej;

• ograniczenia zjawiska „szarej strefy” w otoczeniu instytucji 
naukowych.

Jednak M. Czyżewska konstatuje: „Niestety panujące w środo-
wisku akademickim przekonania, utarte stereotypy i wzorce stano-
wią grupę demotywatorów, a funkcjonowanie w dotychczasowych 
ramach wydaje się kadrze naukowej bezpieczne i pożądane, zaś 
rola ’przedsiębiorcy’, ’burzącego dotychczasowy ład’ nie przystoi 
do wizerunku wykreowanego przez wieki” (Czyżewska 2012: 256). 
Zdaniem A. Rozmusa w zglobalizowanym świecie w realizacji kariery 
zawodowej pracowników naukowych nacisk położony jest na mo-
bilność (Rozmus 2012). Również w raporcie cząstkowym przygoto-
wanym przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory, Instytut 
badań nad Gospodarką Rynkową (2010), zatytułowanym Strategia 
rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wa-
riant, autorzy stwierdzają, że: „Mobilność w początkowym etapie 
kariery naukowej jest niezbędna do uzyskania niezależności badaw-
czej, doświadczenia, poszerzenia i budowania kapitału relacji. W Pol-
sce udział pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na 
tej samej uczelni, w której uzyskali tytuł doktora, jest bardzo wysoki. 
W wielu krajach przed otrzymaniem stałej pracy na uczelni młodzi 
kandydaci do pracy naukowej z reguły odbywają kilkuletnie staże 
naukowe w ośrodkach zagranicznych” (Strategia 2020:76). W tym 
samym dokumencie, w punkcie 9.6 znajduje się zapis: „W uczel-
niach publicznych wprowadzone zostaną wymagania mobilności 
w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydak-
tycznych i awansowanych na stanowiska profesorskie. Osobę, która 
uzyskała stopień doktora danej uczelni, będzie można zatrudnić na 
tej samej uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym pod warun-

kiem, że po uzyskaniu stopnia doktora przepracowała co najmniej 
dwa lata w innym miejscu pracy. Natomiast na stanowiska profesor-
skie będzie można zatrudniać lub awansować wyłącznie osobę, któ-
ra od chwili uzyskania stopnia doktora pracowała co najmniej trzy 
lata w innym ośrodku akademickim lub badawczym w kraju lub za 
granicą” (Strategia 2020: 75). M. Chmielewski w publikacji pt. Model 
awansu naukowego w Polsce pisze: „Brak mobilności kadry nauko-
wej w połączeniu ze stale powiększającą się grupą samodzielnych 
pracowników powoduje zmniejszenie się zespołów badawczych 
i w konsekwencji rezygnacje z szerzej zakreślonej tematyki na rzecz 
prowadzenia drobnych badań przyczynkowych lub patologicznej 
współpracy naukowej za granicą, w której Polak jest wykonawcą 
pomysłów zewnętrznego kierownika projektu. Mobilność kadry 
umożliwiłaby wyrównanie i podniesienie poziomu badań w znacz-
nie większej niż dotychczas liczbie szkół wyższych i instytutów” 
(Chmielewski 2006: 53). Obecnie w świecie nauki duże znaczenie 
mają wspólne inicjatywy podejmowane nie tylko w wymiarze kra-
jowym, ale i międzynarodowym. Pozyskanie kapitału ludzkiego (naj-
częściej od konkurencji) charakteryzuje podejście do tych pracow-
ników, których kompetencje mają wysoką wartość strategiczną dla 
organizacji, ale dość łatwo jest je pozyskać z rynku pracy. Umożliwia 
to eksternalizację kosztów rozwoju kompetencji przy jednoczesnej 
internalizacji korzyści przez przedsiębiorstwo. Kreowanie aliansów 
w obszarze kapitału ludzkiego dotyczy pracowników o unikalnych 
kompetencjach, ale nie kluczowych dla funkcjonowania organizacji. 
W podejściu tym proponuje się dzielenie kosztów rozwoju kapitału 
ludzkiego przez podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze roz-
woju kompetencji z jednostkami sektora publicznego (np. szkołami 
wyższymi czy zawodowymi), a także wspieranie inicjatyw indywi-
dualnych (Raport 2013: 83). Różnorodność inicjatyw, jakie może 
podejmować naukowiec w wymiarze indywidualnym czy zespoło-
wym, w kraju czy w środowisku międzynawowym, powinna skłonić 
tym bardziej do ochrony swojej pracy intelektualnej i kierowaniem 
się zasadami etycznymi. „Niezależnie od przyjętej perspektywy, po-
dejście kompetencyjne oznacza dla pracowników zobowiązanie do 
wspierania rozwoju pracowników przez tworzenie odpowiednich 
możliwości kształtowania kompetencji, które są krytycznym czyn-
nikiem sukcesu zarówno całej firmy, jak i indywidualnych pracow-
ników. Odpowiedzialność organizacji za rozwój pracowników musi 
współwystępować z odpowiedzialnością i motywacja osobistą” 
(Raport 2013: 116). „Osobą odpowiedzialną za własny rozwój za-
wodowy jest pracownik. Trudno zaprzeczyć, że podjęcie pracy we 
współczesnej organizacji staje się w dużej mierze tożsame z podję-
ciem nauki. Wobec zachodzących dynamicznych zmian konieczność 
nieustannego doskonalenia posiadanych kompetencji jest czymś 
oczywistym” (Sidor-Rządkowska 2011: 136).

Podsumowanie

Doskonalenie kompetencji wśród pracowników naukowych 
jest faktem niezaprzeczalnym. Można postawić pytanie, czy nale-
ży to tylko do obowiązków i wymogów formalnych, egzekwowa-
nych przez władze uczelni, czy to sprawa indywidualna każdego 
naukowca. Szeroko pojęte doskonalenie kompetencji to nie tylko 
poszerzanie swoich badań naukowych i wiedzy ze ściśle określo-
nej dziedziny. Globalizacja i komercjalizacja wielu wymiarów życia 
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wymusza także zmiany w dokształcaniu i rozwijaniu kompetencji 
zawodowych potrzebnych na rynku i w organizacji. Jak stwierdza                                     
I. Wagner w podsumowaniu: „Z nauki paradoksalnie sami odejdą 
ci, którzy w narzuconym modelu nie znajdą kompatybilności z pra-
cą naukową realizowaną na najwyższym poziomie. Po prostu taki 
model nie stwarza warunków koniecznych do pracy w wielu specjal-
nościach i dziedzinach. Odejdą ci, którzy z uwagi na niekonwencjo-
nalne myślenie, kreatywność i nieszablonowość – nie będą potrafili 
i nie będą chcieli wgnieść się w ciasny biurokratyczny gorset kariery 
naukowej. A przecież takie właśnie osoby są bezcenne w przełamy-
waniu barier obecnych we wszystkich dziedzinach naukowych. To 
tacy ludzie poszerzają horyzonty i są pionierami innego myślenia, 
autorami przełomowych rozwiązań” (Wagner 2014: 62). Przykładem 
mogą być przede wszystkim umiejętności komunikacji społecznej 
i przedsiębiorczości. W dobie cyfryzacji i korzystania z nowych tech-
nik kompetencje do poszukiwania różnych źródeł finasowania swo-
ich badań, kompetencje przedsiębiorcy i menadżera, który potrafi 
sprzedać wyniki swoich prac, stają się niezbędne. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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