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Szanowni Państwo,
Głównym celem projektu „Koła

był jedną z największy wartości dodanych

w ruchu - projekt wsparcia studenckiej

projektu. W jego efekcie członkowi kół na-

działalności naukowej w województwie

ukowych zaczęli podejmować inicjatywy,

pomorskim” było wzmocnienie potencja-

które łączą ich kompetencje. Przykładem

łu organizacyjnego i kompetencji człon-

może być debata zorganizowana wspólnie

ków kół naukowych. Cel ten był realizo-

przez koła naukowe Uniwersytetu Gdań-

wany poprzez szereg warsztatów, które

skiego i Akademii Marynarki Wojennej.

wzmacniały studentów i doktorantów

Jedno koło działające w obszarze prawa

w zakresie: zarządzania projektami, pozy-

przygotowało

skiwania środków finansowych oraz przy-

(dziennikarskie) zorganizowało go, nagrało

wództwa.

Istotnym elementem, które

i udostępniło w internecie. Jest to tylko

pozwolił sprawdzić i systemowo wykorzy-

przykład tego co może się dziać jeżeli stu-

stać nabyte kompetencje oraz własne do-

denci dostaną przestrzeń do działania. Że-

świadczenia, były projekty, które członko-

by im to ułatwić projekt przewidywał po-

wi kół realizowali pod okiem mentorów.

wstanie bazy kół naukowych i organizacji

Co było niezwykle istotne to fakt, że men-

studenckich, która została udostępniona

torzy stawiali przed studentami prawdzi-

na stronie internetowej projektu. Dzięki

we problemy do rozwiązania. Było one

temu narzędziu studenci mogą wyszuki-

powiązane z ich aktywnością zawodową

wać i kontaktować się z kołami z woje-

lub społeczną. Kolejnym elementem, któ-

wództwa pomorskiego, które: 1) działają

ry miał wartość edukacyjną, było łączenie

w ich obszarze zainteresowania, 2) mogą

członków różnych kół naukowych w ze-

dostarczyć usługi barterowo lub 3) uzupeł-

społy. Dzięki takiemu rozwiązaniu studen-

niać się w obszarze aktywności, który za-

ci pracowali zespołowo wykorzystując

mierzają dopiero podjąć.

wykład,

drugie

swoje zróżnicowane kompetencje oraz

Sam projekt to także obserwacje

zainteresowania. To właśnie networking

trenerów i wiele ciekawych pomysłów, któ3

rych autorami byli uczestnicy warszta-

nad nimi pochylić. Co więcej, na podstawi

tów. To właśnie członkowie kół nauko-

oczekiwanych dobrych praktyk, eksperci

wych są autorami większości propozycji

Fundacji PSC przygotowali rekomendacje

dobrych praktyk, które warto wprowa-

(dla interesariuszy wewnętrznych i ze-

dzić na uczelniach i nie tylko, żeby

wnętrznych)

wspierać, a nie ograniczać, studencką

i tworzyć warunki do rozwoju kół nauko-

działalność naukową.

wych i studenckiej działalności naukowej.

jak

skutecznie

wspierać

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem (proponowanych)

Łukasz Wyszyński

dobrych praktyk. Proszę mieć na uwa-

Prezes Zarządu Fundacji PSC

dze, że to głównie pomysłu studentów,
którzy są kluczowym interesariuszem
działań uczelni. Chociażby z tego powodu ich pomysły wymagają tego, żeby się
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Dobre
Praktyki
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Uproszczenie

J

ednym z problemów, z jakimi bory-

Dobrą Praktyką byłoby więc uproszczenie

kają się studenckie organizacje na-

procedur. Z jednej strony wyraźną pomocą

ukowe jest brak rozeznania w wie-

byłoby możliwe uproszczenie konkretnych

lości dokumentów prawnych, które

punktów dokumentów regulujących funk-

określają ich działanie. Każda uczelnia po-

cjonowanie organizacji studenckich do tego

siada statut i regulaminy, które doprecyzo-

stopnia, iż staną się one bardziej zrozumiałe

wują zasady powoływania i funkcjonowa-

dla studentów – pozwoliłoby to na pełniej-

nia kół naukowych oraz innych tego typu

sze wykorzystanie możliwości, jakie dają

„Regulaminy potrafią skutecznie zniechęcić
nas do jakiegoś działania, a nie mamy do
kogo się zwrócić z prośbami
o wytłumaczenie”

organizacji. Jest to oczywista i naturalna

studentom uczelnie. Drugim sposobem jest

kolej rzeczy. Niestety, zastosowany w nich

pomoc ze strony organów uczelnianych,

prawniczy język jest – z perspektywy stu-

które mogą wyjaśnić wspomniane doku-

denta – na tyle skomplikowany, że skutecz-

menty, przekładając często niezrozumiały

nie utrudnia ich zrozumienie. Konsekwen-

język prawniczy na prostsze sformułowania

cją takiego stanu rzeczy jest zastój w roz-

opisujące realne możliwości, prawa, obo-

woju istniejących organizacji, bądź też znie-

wiązki i zakazy dotyczące organizacji stu-

chęcający proces powoływania nowych.

denckich.
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Otwartosc

O

twartość można rozumieć

kłego braku zaufania, niechęci do jakichś

na wiele rozmaitych spo-

innowacji – zwłaszcza proponowanych

sobów – jako skierowanie

przez „niedoświadczonych” studentów, ale

czegoś do wszystkich, jaw-

często też w związku z niechęcią do dofi-

ność, ale też gotowość na przyjęcie no-

nansowania studenckich projektów.

wych idei i pomysłów. W przypadku stu-

W tym kontekście, Dobre Praktyki można

dentów i organizacji studenckich, najważ-

rozpatrywać

niejsza jest właśnie ta ostatnia otwartość.

uwag i wskazówek od studentów, a także

Studenci potrafią być wulkanami cieka-

wspomagania (również w miarę możliwości

wych pomysłów, których realizacja możesz

finansowego) pomysłów. Zwłaszcza ten

przynieść naprawdę szerokie korzyści tak

pierwszy element jest mocno pożądany

dwójnasób:

wysłuchiwania

przez środowisko studenckie, które z jednej
„Byłoby dobrze, gdyby ktoś

strony chciałoby mieć zwyczajnie większy

kiedyś wysłuchał rad

wpływ na warunki, w jakich się uczy oraz na

studentów i ich pomysłów.

metody nauczania, które mogą odnieść lep-

Dałoby to korzyści obu

sze skutki od np. standardowych wykładów

stronom”

czy ćwiczeń (więcej: patrz pkt 5 – Praktyka).
dla nich, jak i szerzej, dla uczelni. Niestety,

Z drugiej zaś strony studencka perspektywa

szereg organów uczelnianych bardzo często

rozpatrywania niektórych problemów, z ja-

zamyka się na te pomysły, ograniczając

kimi borykają się uczelnie mogłaby pomóc

możliwość ich realizacji. Dzieje się tak czę-

w rozwiązaniu wielu uciążliwych sytuacji

sto ze względu na brak wiary w możliwość

oraz dodać efektywności całemu procesowi

realizacji zamierzeń przez studentów, zwy-

kształcenia.
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Zaangazowanie

R

ealizacja wyznaczonych ce-

wykazać się większym zaufaniem względem

lów wiąże się ze spełnianiem

studenckich propozycji i chęci ich wykona-

wielu wymagań i pokonywa-

nia, a także zaangażowaniem w pomoc stu-

niem szeregu trudności. Jed-

dentom przy ich realizacji – obecnie obser-

ną z takich trudności jest wzajemny brak

wuje się raczej odwrotny trend polegający

zaangażowania. Może on występować za-

na

równo pomiędzy studentami, jak też na li-

w studenckie projekty, czy wręcz systema-

nii studenci-uczelnia. Oba te przypadki ma-

tycznym zniechęcaniu do jakiejkolwiek ak-

ją różne źródła, lecz prowadzą do tego sa-

tywności. Podobnie jak w przypadku

mego – trudności w realizacji ambitnych

Otwartości, tak i w tym przypadku realne

i rozwojowych zamierzeń studentów oraz

zaangażowanie i wysłuchiwanie propozycji

unikaniu

głębszego

zaangażowanie

studenckich może przynieść szereg obopól-

„Co z tego, że jesteś w kole,
jak w nim nie działasz? Co

nych korzyści. W przypadku zaangażowania

z tego, że koło chce coś robić,

studentów można również wyróżnić dwa

jeśli uczelnia nie chce?”

aspekty. Pierwszym z nich jest ogólna chęć
zaangażowania pojedynczych studentów

ich stowarzyszeń. Pomysły te mogłyby z ko-

w działalność organizacji studenckich – kół,

lei zarazić swoim zapałem i pomysłami

towarzystw czy stowarzyszeń – która po-

resztę „organizmu” uczelni (porównaj: pkt

zwoli tymże organizacjom na rozszerzanie

2 – Otwartość).

swojej działalności. Drugi aspekt jest nieja-

Jako, że wspomniane przypadki mają różne

ko rozwinięciem pierwszego – niezwykle

źródła, należy wyróżnić dwa rodzaje propo-

ważne jest zaangażowanie w to, co się robi.

nowanych Dobrych Praktyk: jedne dla

Innymi słowy – nie liczy się tylko członko-

uczelni, a drugie – inne – dla studentów.

stwo w jakiejś organizacji, ale realne działa-

W pierwszym przypadku uczelnie powinny

nie i zaangażowanie w jej konkretne akcje.
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Wspołpraca

W

przypadku pewnych

denckimi, które będą mogły w ten sposób

działań niemożliwe

wymieniać się doświadczeniami i uczyć od

jest podejmowanie

siebie wzajemnie (w początkowych eta-

ich

pojedynkę.

pach), a następnie realizować wspólne, tak-

Mogą one przerosnąć studenta. Mogą

że interdyscyplinarne, projekty wykraczają-

przerosnąć koło naukowe, a nawet kilka

ce poza mury uczelni. Również współpraca

kół. Wreszcie mogą nawet przerosnąć

pomiędzy poszczególnymi studentami może

uczelnię. Jednak dzięki współpracy pomię-

zaowocować wymianą doświadczeń i kon-

dzy wszystkimi zainteresowanymi, każde

kretnych umiejętności, które czasem łatwiej

problemy i komplikacje mogą być rozwią-

przekazać w gronie osób, które się zna, niż

zane. Problemy – analogicznie jak w przy-

poprzez najlepiej nawet zorganizowane za-

w

padku Otwartości i Zaangażowania – pojawiają się, gdy trzeba taką współpracę na-

„Naprawdę super było poznać

wiązać. Często nie opiera się ona na zaufa-

nowych ludzi,

niu lub też ma charakter bardziej fasado-

a przy okazji uczyć się od

wy, niż realny. Zdarza się, że jedna strona

kolegów. Jeśli będziemy działali

wykorzystuje drugą albo, że współpraca

wspólnie, możemy dużo więcej”

zawiązywana jest jedynie na krótki okres
czasu, a potem upada w związku z pozornym brakiem perspektyw dla jej kontynuo-

jęcia akademickie. Strona uczelniana w tym

wania.

przypadku mogłaby zapewnić pole do

Dobrą Praktyką w wymiarze Współpracy

współpracy między studentami, a także uła-

będzie możliwość nawiązywania kontak-

twić możliwość współpracy między kołami

tów pomiędzy różnymi środowiskami stu-

i organizacjami z różnych uczelni.
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Praktyka

Z

punktu widzenia studentów

mickich oraz pełne wykorzystanie możliwo-

absolutnie kluczowe jest po-

ści, jakie dają studia na kierunkach prak-

dejście praktyczne. Obecnie

tycznych. Zajęcia praktyczne zmobilizują

wiele uczelni prowadzi studia

studentów do działania, które – co całkiem

na kierunkach praktycznych, co z jednej

prawdopodobne – przysporzą im więcej

strony napełnia nadzieją, jednakże z dru-

wiedzy i umiejętności, niż typowe wykłady

giej może prowadzić do rozczarowania, gdy
studia te okażą się praktyczne tylko
z nazwy. Studenci, znudzeni typowymi

„Ciekawa wiedza, nie

i często sztampowymi wykładami czy ćwi-

nudny wykład”

czeniami zdecydowanie ożywiają się, gdy
w grę wchodzą zajęcia praktyczne w rodzaju rozmaitych case study albo projekty wy-

i prezentacje. Ponadto, praktyczne podej-

magające zaangażowania i pewnej dozy in-

ście w znaczący sposób wzmocnią w stu-

terdyscyplinarności. Nieprzypadkowo naj-

dentach kompetencje miękkie, które są wy-

większym zainteresowaniem cieszą się te

jątkowo pożądanymi na rynku pracy.

koła naukowe i organizacje studenckie,

W żaden inny sposób nie da się tak dobrze

które stawiają na innowacyjność i praktycz-

poprawić komunikatywności, umiejętności

ne działania.

szybkiej analizy i syntezy danych czy pracy

Dobrą Praktyką w tym przypadku będzie

w grupie, jak poprzez zajęcia praktyczne,

większa innowacyjność środowisk akade-

najlepiej oparte na pracy projektowej.

10

Rozwoj

K

ażdy człowiek musi się rozwi-

szymi z nich są zwykłe zachęcanie i sygnali-

jać i to, w jakim tempie ten

zowanie możliwości rozwoju. Zarówno koła

rozwój będzie następował za-

naukowe, jak i poszczególni studenci często

leży tylko od niego. Jednakże

nie dostrzegają tkwiącego w nich potencja-

rolą najpierw rodziców, później szkół, a na

łu oraz nie wiedzą, gdzie szukać pomocy

końcu szkół wyższych i miejsc pracy jest po-

w rozwoju, zaś uczelnie są im w stanie taką

moc w tym rozwoju. Okres studiów daje

pomoc minimalnym wysiłkiem zapewnić.

naprawdę szerokie pole do zdefiniowania

Innym pożądanym przez studentów ele-

swoich silnych i słabych stron przez studen-

mentem są certyfikowane kursy i szkolenia,

ta, a także jest tym czasem w życiu, kiedy

których ukończenie może w przyszłości
zwiększyć szanse jednostek na rynku pracy.

„Szkolenia takie jak w projekcie, na

Podobnie jak w przypadku sieci kontaktów

przykład z autoprezentacji albo

(patrz: pkt 7 – Wsparcie), szkołom wyższym

identyfikowania person są

dużo łatwiej jest zorganizować certyfikowa-

jeszcze przed podjęciem zatrudnienia moż-

ne zajęcia niż pojedynczej osobie. Zdaniem

na te słabe strony w sposób dość bezpro-

studentów istotne są również warsztaty

blemowy zniwelować. W skrócie: oprócz

i szkolenia z kompetencji miękkich (np. au-

zdobywania wiedzy, uczelnia pomaga się

toprezentacja, praca w grupie, komunika-

rozwijać i przygotowuje do podjęcia pracy.

cyjność, określanie i identyfikowanie od-

Tylko tyle i aż tyle.

biorców działań), które są bardzo cenione

Na tym polu Dobrych Praktyk ze strony

na rynku pracy, jak też zwyczajnie przydają

uczelni może być naprawdę wiele. Pierw-

się w życiu codziennym.
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Wsparcie

W

spółcześnie kładzio-

realizacji swoich przedsięwzięć, dając możli-

ny jest bardzo duży

wości zdobycia nieocenionego doświadcze-

nacisk na indywidua-

nia, a także – być może – zapewniając po-

lizm jednostki. Od

moc finansową. Pod rozwagę można wziąć

każdego oczekuje się jak najwyższych kom-

również prowokowanie wydarzeń mogących

petencji oraz umiejętności samodzielnej

ułatwić nawiązywanie nowych znajomości –

pracy. Problemy z tym związane zostały

otwarte konferencje kół naukowych czy stu-

opisane wcześniej, przy pojęciu Współpra-

dencki business speed dating mogą otwo-

cy. Zdaniem studentów, Wsparcie, powin-

rzyć wiele nowych drzwi i dróg do realizacji

no polegać na czymś nieco innym i mniej

zamierzonych celów. Również wsparcie

bezpośrednim. Zarówno koła naukowe, jak
i poszczególni studenci dopiero odnajdują

„Dopiero dzięki Kołom w

się na rynku pracy i w środowisku nauko-

Ruchu dowiedziałem się,
gdzie indziej są tak fajne,

wym. Brak im doświadczenia, swego rodza-

działające koła. Wcześniej

ju ogłady i – przede wszystkim – kontak-

nawet nie wiedziałem o ich

tów. Cierpią na tym możliwości działania

istnieniu, a tam są świetni

i zasięg samej działalności.
Zapewnienie

odpowiedniego

ludzie, z którymi można

poziomu

wiele zrobić”

Wsparcia ze strony uczelni będzie postrzegane jako Dobra Praktyka. Szkoły wyższe

„marketingowe” kół naukowych przez uczel-

mają dużo bardziej rozbudowaną sieć kon-

nie może pomóc w realizacji ambitniejszych

taktów, niż jakakolwiek organizacja stu-

planów. Czasami dobrze zaplanowana akcja

dencka będzie w stanie zdobyć. Działania

promocyjna jest tym kluczowym impulsem,

networkingowe mogą być nieocenioną po-

by działalność studencka wypłynęła na szer-

mocą dla kół naukowych, umożliwiając im

sze wody i przynosiła tym samym splendor

zdobywanie dodatkowych partnerów do

i korzyści macierzystej uczelni.
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Rekomendacje
eksperckie
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Projektowi „Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim” od samego początku przyświecało kilka celów. Pierwszym i najważniejszym z nich była chęć integracji i umożliwienia rozwoju organizacji studenckich na terenie całego województwa pomorskiego. Drugim, oddanie głosu studentom, którzy w ramach
niniejszego „Katalogu Dobrych Praktyk” mogą wyrazić swoje opinie i przemyślenia dotyczące usprawnienia działalności uczelni. Trzecim – zaprezentowanym poniżej—przygotowanie
rekomendacji eksperckich, które analogicznie do pomysłów przygotowanych przez uczestników projektu mają na celu pomóc środowiskom akademickim w umożliwieniu efektywniejszego rozwoju kół i organizacji studenckich.
Rekomendacje przygotowali Urszula Nowak oraz Łukasz Wyszyński—eksperci-mentorzy, reprezentujący Fundację PSC
1.Stworzenie przejrzystych i efektywnych

kół naukowych oraz ich osiągnięć. W podzia-

struktur wsparcia studenckiej działalności

le środków powinni uczestniczyć przedstawi-

naukowej – jednym z głównych manka-

ciele kół naukowych lub samorządu studenc-

mentów ograniczających działalność kół

kiego. Obok środków finansowych uczelnie

naukowych jest brak jasnych i przejrzystych

powinny tworzyć przejrzyste mechanizmy

reguł dotyczących polityki informacyjnej,

wykorzystywania infrastruktury (sal, labora-

korzystania z zasobów uczelni oraz co naj-

toriów, komputerów, zbiorów bibliotek, itd.)

ważniejsze wspierania finansowo działal-

na potrzeby działalności kół naukowych.

ności naukowej studentów. Cześć uczelni

Równie istotne jest swobodne korzystanie

posiada wewnętrzne systemy grantów.

z zasobów uczelni (strona internetowa, gra-

Rozwiązania takie pozwala na konkurencyj-

fik, drukarnia, itd.). W obu powyższych przy-

ne oraz przejrzyste rozdysponowania środ-

padkach należy mieć na uwadze, że studenci

ków finansowych. Podobnie jak w przypad-

nie znają zazwyczaj struktury uczelni oraz

ku działania uczelni, czy np. samorządu

procedur. Co więcej nie wiedzą o co mogą

studenckiego, wysokość środków do rozdy-

prosić, o co wnioskować, a co powinno się

sponowania powinna być znana z dużym

im należeć. Warto uprosić te kwestie i jasno

wyprzedzeniem. Ponadto środki te powin-

komunikować to kołom naukowym.

ny być proporcjonalne do skali działalności
14

2. Wsparcie dla opiekunów kół nauko-

wo łatwe do zorganizowania w uczelni. Wię-

wych – większość kół naukowych posiada

cej środków wymagają szkolenia, konsulta-

swojego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nau-

cje i udział w konferencjach, które pozwolą

czyciel akademicki. Działalność taka jest

rozwijać i ewaluować tą część pracy dydak-

z reguły dobrowolna i motywowana chęcią

tycznej i naukowej pracownika uczelni. Dzia-

angażowania studentów do działalności

łania takie wzmocnią opiekunów kół nauko-

naukowej. Za taką aktywność niektórzy na-

wych i przyczynią się do sprawniejszej dzia-

ukowcy otrzymują nagrody czy godziny do

łalności samych studentów, którzy będą mo-

pensum. Inni pozostają

gli uzyskiwać więcej

niezauważeni

wsparcia i pomocy ze

przez

uczelnię. W tym miej-

strony

scu

zwrócić

Oszczędność czasu na

uwagę, na dwa zagad-

kwestie organizacyjne

nienia.

pierwsze

przełoży się na to co

powinna

jest solą kół nauko-

stworzyć i realizować

wych, czyli poznawa-

konsekwentnie system

nia świata nauki przez

motywacyjny dla nau-

studentów.

należy

uczelnia

czycieli,

Po

którzy

chcą

nauczyciela.

3. Budowanie syste-

tworzyć i opiekować

mowych

się kołami naukowymi.

rozwiązań

na studiach o profilu

Podobnie jak w przy-

ogólnoakademickim

padku pkt. 1 powinien on być skuteczny,

– uczelnia prowadząc studia o profilu ogól-

prosty i transparentny. Po drugie opieku-

noakademickim

nowie kół naukowych również potrzebują

powinna

angażować

i przygotowywać studentów do prowadzenia

wsparcia merytorycznego czy kompeten-

badań. W większości przypadków odbywa

cyjnego. Stworzenie gremiów opiekunów

się to poprzez seminaria dyplomowe, pisa-

kół naukowych, gdzie mogą wymieniać się

nie pracy dyplomowej czy też przedmioty,

dobrymi praktykami czy też wspólnie szu-

które poruszają kwestie metodologii oraz

kać rozwiązania problemów jest stosunko15

metod badawczych. Są to jednak rozwiąza-

mają okazję spotkać, poznać osoby, które

nia po pierwsze niewystarczające (student

tak jak oni angażują się w działalność do-

uczy się teorii lub pisze pracę dyplomową.

datkową. Podczas warsztatów poświęco-

Nie jest włączony do badań), po drugie wy-

nych na rozwój kompetencji miękkich

godne (uczelnie i tak realizowałyby naj-

uczestniczy akcentowali z jaką trudnością

pewniej większość z tych elementów. Co

spotykają się podczas prowadzenia kół z ze

jest oczywiście uzasadnione merytorycznie

znalezieniem,

– realizacja efektów kształcenia / efektów

osób, które chciałyby udzielać się społecz-

uczenia się). W tym miejscu zasadnym jest

nie poza godzinami zajęć. Zajęcia, warszta-

rekomendowania podjęcia działań, które

ty, czy wszelkiego innego rodzaju aktywno-

pozwolą np. każdemu studentowi współ-

ści, które rozwijałaby naturalny potencjał

pracować naukowo z jednym nauczycielem

studentów, zwiększałyby prawdopodobień-

przy jego badaniach /lub/ pracować w wy-

stwo angażowania się w działalność kół na-

branym kole naukowym przez jakiś okres

ukowych. Dodatkowym atutem pracy z roz-

czasu (do osiągnięcia efektów) /lub/ być

wojem kompetencji miękkich studentów

częścią zespołów badawczych, które istnie-

jest fakt, że od około ostatnich piętnastu lat

ją na wydziale/uczelni. Działania takie

w biznesie bardzo duży nacisk kładziony

oczywiście generują koszty. Co więcej po-

jest na postawy i kompetencje miękkie wła-

wstanie pytania czy dla wszystkich studen-

śnie. Przełączenie się z trybu jednoliniowe-

tów będzie miejsce. Jednak to same uczel-

go nauczania na sieciowość, uczenie się na

nie (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW

doświadczeniu, angażowanie się w projekty,

o studiach z 18 września 2018 roku) prowa-

które są ciekawe, inspirujące i innowacyjne

dząc kształcenia na wybranym stopniu

samoczynnie uruchomiłoby zmianę w po-

i profilu studiów deklarują, że mają kadrę,

stawach. Praca z postawami to korzyści dla

infrastrukturę i zasoby żeby to robić.

studentów, uczelni jak i przyszłych praco-

zaangażowaniem

nowych

dawców. Podczas warsztatów z pracy zespo-

4. Rozwój kompetencji miękkich oraz pra-

łowej, czy zarządzania projektami bardzo

ca z postawami studentów. Studenci, któ-

często okazywało się, że studenci chcą się

rzy brali udział w projekcie „Koła w ruchu”

angażować mają zapał do pracy, ale nie wie-

wielokrotnie podkreślali, że cieszą się, że

dzą jak, mają problem z aktywnym słucha16

niem, zadawaniem pytań otwartych, czy

inspirują do działania, tym większe szanse

empatycznym budowaniem dialogu. Zda-

na proaktywne postawy.

rzały się również postawy, komentarze,

6. Tworzenie przestrzeni, która zachęca do

które pokazywały jaką trudność studenci

współpracy. Otoczenie, w którym spędza-

mają z zaufaniem, oddawaniem kontroli.

my większość dnia ma duże znaczenie dla

Bardzo często funkcjonują w przekonaniu,

rozwoju kreatywności. Podczas trwania pro-

że jeżeli czegoś nie zrobią sami, to albo bę-

jektu warsztaty odbywały się w Pomorskim

dzie to źle zrobione, albo nie będzie zro-

Parku Naukowo Technologicznym. Uczestni-

bione wcale. Umiejętność pracy w grupie

cy cieszyli się z możliwości przebywania

właśnie jest kompetencją tak mocno po-

w otoczeniu, które jest przyjazne, swobod-

szukiwana przez pracodawców.

ne i nie narzuca struktury prowadzenia za-

5. Naturalną kolejnością po pracy, rozwoju

jęć czy warsztatów. Uczestnicy podkreślali

kompetencji miękkich będzie tworzenie

również, że to jak wyglądają sale wykłado-

sieci networkingowych przez uczelnie.

we, korytarze, wydziały po prostu zniechęca

Projekt „Koła w ruchu bardzo jasno poka-

ich do jakiegokolwiek wysiłku. Przestrzenie,

zał, że są studenci, którzy chcą działać,

które byłyby swobodne, przytulne i ciekawe

chcą rozwijać swoje koła w ruchu. Poznanie

w naturalny sposób zachęcałyby do tworze-

studentów, którzy borykają się z podobny-

nia nowych znajomości, czy po prostu pozo-

mi wyzwaniami, mają podobne problemy

stawania dłużej w murach uczelni. Jeżeli

powodowało, że mogli oni wymieniać się

chcemy, żeby studenci angażowali się, po-

doświadczeniami,

praktykami.

święcali swój prywatny czas na działal-

Z jednej strony naturalnie budowało to po-

ność w kołach naukowych, to dajmy im do

czucie wspólnoty, z drugiej pobudzało ak-

tego przestrzeń, która będzie zachęcać,

tywność i wyzwalało nowe pomysły, w jaki

a nie zniechęcać.

dobrymi

sposób działać w takich sytuacjach. Uczelnie mogą stymulować powstawanie sieci
networkingowych na wiele różnych sposobów, tworząc sieci w ramach samej uczelni
jak i poza nią. Im więcej płaszczyzn, które
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