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Aleksandra Polit

Tematyka networkingu - budowania i podtrzymywania szeroko pojêtych sieci powi¹zañ, sta³a siê istotnym 
punktem rozwa¿añ dotycz¹cych powstawania kapita³u spo³ecznego, a co za tym idzie, sukcesu gospodarki 
opartej na innowacyjnoœci. Wa¿n¹ rolê do spe³nienia przypisuje siê systemowi edukacji, uczelniom
i instytutom badawczym, które poprzez uczestnictwo w ró¿nego rodzaju sieciach, przy wykorzystaniu 
wypracowanych wspólnie narzêdzi i programów wspó³pracy przyczyniaj¹ siê do wykszta³cenia postaw
i zachowañ spo³ecznych po¿¹danych w celu zbudowania spo³ecznego kapita³u rozwoju. Przedstawione 
przyk³ady istniej¹cych sieci i programów promuj¹cych mobilnoœæ i wspó³pracê miêdzynarodow¹ s¹ prób¹ 
znalezienia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób networking uczelni i instytutów naukowych wp³ywa na 
budowanie kapita³u spo³ecznego.

6. Networking uczelni i instytutów naukowych 
oraz programów dotuj¹cych wspó³pracê miêdzynarodow¹ 

jako wsparcie dla innowacji spo³ecznych

STRESZCZENIE:

6.1. WPROWADZENIE
W dobie globalizacji dosz³o do zmiany po³o¿enia punktu ciê¿koœci pomiêdzy kluczowymi gospodarkami œwiatowymi. 
Wschodz¹ce kraje takie jak Chiny czy Indie staj¹ siê ogromn¹ konkurencj¹ i zagro¿eniem dla liderów „starego porz¹dku”. 
¯aden europejski kraj nie posiada wystarczaj¹cych zasobów, aby samodzielnie konkurowaæ na arenie miêdzynarodowej. 
Zaistnia³a sytuacja jest jednak szans¹ na rozwój i motywacj¹ do wdra¿ania nowych rozwi¹zañ i strategii, by stawaæ siê 
coraz bardziej atrakcyjnym regionem. Na szczycie w Lizbonie w 2000 roku Europa wytyczy³a dla siebie wa¿ny cel 
strategiczny: staæ siê liderem w dziedzinie badañ i innowacji. Za³o¿ono, ¿e w ci¹gu 10 lat nast¹pi dynamiczny rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy. Powsta³a Europejska Przestrzeñ Badawcza (ang. European Research Area), dziêki której 
wypracowano wiele narzêdzi wspomagaj¹cych rozwój i innowacyjnoœæ oraz stymuluj¹cych wspó³pracê 
miêdzynarodow¹ na wszystkich poziomach. Jednak¿e sukces gospodarki opartej na innowacyjnoœci zale¿y nie tylko od 
dynamicznego rozwoju badañ i technologii, ale tak¿e od wykszta³cenia odpowiednich postaw i zachowañ spo³ecznych, 
takich jak zaufanie, kreatywnoœæ, odwaga i otwartoœæ na nowatorskie rozwi¹zania itp. tj. od zbudowania kapita³u 
spo³ecznego.
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6.2. PODSTAWOWE POJÊCIA I DEFINICJE
Po raz pierwszy pojêcie kapita³u spo³ecznego pojawia siê w czasie I wojny œwiatowej, nastêpnie sporadycznie wystêpuje 
w naukach spo³ecznych w latach 60. XX w. Jednak¿e do terminologii naukowej przyjmuje siê dopiero w latach 70. XX w. 
za spraw¹ francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu oraz trzech amerykañskich socjologów i politologów: Jamesa 
S. Colemana, Roberta D. Putnama oraz Francisa Fukuyamy. Oni te¿ po raz pierwszy podejmuj¹ próbê zdefiniowania 
pojêcia kapita³u spo³ecznego.

Wg P. Bourdieu kapita³ spo³eczny definiowany jest jako: „zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie zwi¹zane s¹ 
z posiadaniem trwa³ej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych zwi¹zków wspartych na wzajemnej znajomoœci 
i uznaniu  lub inaczej mówi¹c z cz³onkostwem w grupie, która dostarcza ka¿demu ze swych cz³onków wsparcia w postaci 
kapita³u posiadanego przez kolektyw, wiarygodnoœci, która daje im dostêp do kredytu w najszerszym sensie tego s³owa” 
(BOURDIEU 1986: S. 241-258).

Wg Jamesa S. Colemana: „kapita³ spo³eczny jest cech¹ struktury spo³ecznej, która wspiera konkretne dzia³ania aktorów, 
podejmowane w ramach tej struktury” (COLEMAN 1990). Jego myœl nastêpnie propaguje i rozwija w swojej pracy 
„Demokracja w dzia³aniu: tradycje obywatelskie we wspó³czesnych W³oszech” Robert Putnam. Stwierdza, ¿e „kapita³ 
spo³eczny odnosi siê tu do takich cech organizacji spo³eczeñstwa, jak zaufanie, normy i powi¹zania, które mog¹ 
zwiêkszyæ sprawnoœæ spo³eczeñstwa u³atwiaj¹c skoordynowane dzia³ania. Tak jak i inne postaci kapita³u, kapita³ 
spo³eczny jest produktywny, umo¿liwia bowiem osi¹gniêcie pewnych celów, których nie da³oby siê osi¹gn¹æ, gdyby 
go zabrak³o (...) Na przyk³ad grupa, której cz³onkowie wykazuj¹, ¿e s¹ godni zaufania i ufaj¹ innym, bêdzie w stanie 
osi¹gn¹æ znacznie wiêcej ni¿ porównywalna grupa, w której brak jest zaufania” (PUTMAN, LEONARDI, NANETTI 1995: S. 
258).

Innymi s³owy, w rozumieniu Colemana i Putnama, na kapita³ spo³eczny sk³ada siê ogó³ norm spo³ecznych, lojalnoœci 
i wzajemne zaufanie oraz sieci stowarzyszeñ. Kontynuatorem tego nurtu jest Francis Fukuyama, wg którego: „Kapita³ 
spo³eczny oznacza umiejêtnoœæ wspó³pracy miêdzyludzkiej w obrêbie grup i organizacji w celu realizacji w³asnych 
interesów” (FUKUYAMA 1997). A g³ównym jego sk³adnikiem jest zaufanie.

Podstawow¹ ró¿nica, pomiêdzy nurtem zapocz¹tkowanym przez Bourdieu, a tym reprezentowanym przez Colemana 
i Putnama jest po³o¿enie punktu odniesienia. Bourdieu definiuje kapita³ spo³eczny z punktu widzenia jednostki, 
pozostali natomiast z perspektywy ca³ej spo³ecznoœci. Definicja Bourdieu pozwala dodatkowo na opisanie 
nieformalnych sieci powi¹zañ i zale¿noœci oraz nie przedstawia kapita³u spo³ecznego jako zjawiska jednoznacznie 
pozytywnego. Wed³ug Putnama wszyscy cz³onkowie danej grupy maj¹ równy dostêp do jej kapita³u spo³ecznego, a jego 
podstawowym fundamentem jest wzajemne zaufanie.

W póŸniejszych opracowaniach Putnama, np. Better Together (PUTNAM, FELDSTEIN 2003) pojawia siê rozró¿nienie 
miêdzy kapita³em spo³ecznym wi¹¿¹cym (bonding) i pomostowym (bridging). Pierwszy z nich dotyczy wiêzi pomiêdzy 
cz³onkami jednej spo³ecznoœci, drugi natomiast sieci pomiêdzy osobami nale¿¹cymi do ró¿nych grup spo³ecznych.

Wed³ug wszystkich powy¿szych definicji jednym z podstawowych elementów kapita³u spo³ecznego s¹ istniej¹ce sieci 
powi¹zañ. Œwiadomy proces budowania sieci kontaktów za pomoc¹ ci¹g³ych relacji, których celem jest udzielanie sobie 
wzajemnej pomocy i wsparcia, a tak¿e wymiana informacji i zasobów nazywa siê networkingiem. Mo¿e on 
funkcjonowaæ na ró¿nych poziomach: od nieformalnych kontaktów osobistych, po wielkie sieci krajowe 
i miêdzynarodowe. G³ównym fundamentem, na którym opiera siê networking jest wzajemne zaufanie, wynikaj¹ce 
bezpoœrednio z wczeœniejszych doœwiadczeñ oraz z przekonania o dobrej jakoœci. Budowanie zaufania jest procesem 
d³ugofalowym i odbywa siê przede wszystkim poprzez systematyczn¹ wspó³pracê oraz sta³e podnoszenie umiejêtnoœci 
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i kompetencji wspó³dzia³aj¹cych podmiotów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e networking cechuje siê procesowoœci¹. Raz powsta³e 
sieci podlegaj¹ ci¹g³ym przeobra¿eniom i stwarzaj¹ niezliczone mo¿liwoœci i szanse na rozwój. Wymaga to jednak 
systematycznej weryfikacji i samodoskonalenia siê. Rozwój sieci zale¿y zatem przede wszystkim od jakoœci wczeœniejszej 
wspó³pracy.

Nawi¹zywanie coraz nowszych po³¹czeñ ma ogromne znaczenie zarówno dla podmiotów funkcjonuj¹cych ju¿ w sieci, 
jak i dla tych dopiero zaczynaj¹cych jak¹kolwiek wspó³pracê. Nowi u¿ytkownicy zyskuj¹ dostêp do wiedzy, umiejêtnoœci, 
kontaktów oraz informacji o nowych trendach, rozwi¹zaniach i mo¿liwoœciach. Dla u¿ytkowników o ju¿ ugruntowanej 
pozycji nowe po³¹czenia pomagaj¹ obni¿yæ ryzyko stagnacji oraz stymuluj¹ ci¹g³e prace nad podnoszeniem jakoœci. Sieci 
mog¹ spe³niaæ ró¿ne funkcje: s³u¿¹ jako kana³y przep³ywu informacji, s¹ oznak¹ statusu lub swoistym narzêdziem 
certyfikacji, mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane jako instrument wywierania wp³ywu. Przynale¿noœæ do sieci niesie za sob¹ 
wiele korzyœci, ale tak¿e i zobowi¹zania. Mog¹ one dotyczyæ systematycznego wdra¿ania wypracowanych wczeœniej 
rozwi¹zañ, aktów legislacyjnych, przyjêcia ustalonych norm czy narzuconych przez wszystkich cz³onków zasad. 
Ze wzglêdu na poziom relacji mo¿emy wyró¿niæ sieci formalne, sojusze i umowy strategiczne, nieformalne zwi¹zki 
zawodowe miêdzy pracownikami powi¹zanych organizacji, ró¿nego rodzaju cz³onkostwa oraz zwi¹zki osobiste. 
Wszystkie z nich s¹ równie istotne, a wykorzystanie wszelkich dostêpnych zewnêtrznych powi¹zañ jest kluczowym 
mechanizmem w kreowaniu i rozwijaniu kapita³u spo³ecznego. 

W raporcie „Polska 2030 wyzwania rozwojowe” zosta³ zdefiniowany dodatkowo okreœlony typ kapita³u spo³ecznego, 
jakim jest spo³eczny kapita³ rozwoju, „charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e wzmacnia zdolnoœæ do wspó³pracy, podkreœlaj¹c 
znaczenie indywidualizmu i nieszablonowego, kreatywnego dzia³ania oraz nastawienia na rozwój, postêp i innowacje. 
[...] Cechy ludzi posiadaj¹cych ten rodzaj kapita³u spo³ecznego to m.in. otwartoœæ na postawy, pogl¹dy i pomys³y innych, 
innowacyjnoœæ, indywidualizm, wewn¹trzsterownoœæ, a nawet sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka, ale tak¿e poczucie 
obywatelskoœci, legalizm po³¹czony jednak z konstruktywnym krytycyzmem” (D£UGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU 
KRAJU „POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŒCI”).

Cechy te w oczywisty sposób sprzyjaj¹ postêpowi, maj¹ charakter relacyjny, sieciowy oraz s¹ zwi¹zane bezpoœrednio 
z zaufaniem, które stanowi jeden z najwa¿niejszych elementów kapita³u spo³ecznego, w tym spo³ecznego kapita³u 
rozwoju.

Kapita³ spo³eczny nie powstaje samoistnie. Jest efektem d³ugotrwa³ych procesów, polegaj¹cych na przewartoœciowaniu 
sposobu myœlenia spo³eczeñstwa i oparciu go przede wszystkim na zaufaniu i szeroko rozumianej wspó³pracy dla 
osi¹gniêcia wspólnych celów. Wiêkszy poziom zaufania spo³ecznego sprzyja wiêkszej elastycznoœci dzia³ania oraz 
sprawia, ¿e nowe idee s¹ ³atwiej akceptowalne. Jednoczeœnie takie spo³eczeñstwo ma wiêksze sk³onnoœci do 
nonkonformizmu, a tym samym do kreatywnego i odwa¿nego myœlenia, tj. innowacyjnoœci. Kapita³ spo³eczny kszta³tuje 
siê w kilku obszarach: rodzina, system edukacji, œrodowisko pracy oraz przestrzeñ publiczna. Szczególn¹ uwagê warto 
poœwiêciæ dwóm z nich: edukacji oraz œrodowisku pracy, które, zw³aszcza na pocz¹tku kariery zawodowej, czêsto jest 
silnie powi¹zane z systemem kszta³cenia.

Poniewa¿ kapita³ spo³eczny opiera siê przede wszystkim na umiejêtnoœciach i wiedzy ludzi, jego naturalny rozwój 
dokonuje siê na wszystkich etapach kszta³cenia. Dlatego tak istotne jest stworzenie elastycznego systemu edukacji, 
który nie tylko dostarcza wiedzê, ale pobudza do samodzielnego i kreatywnego myœlenia oraz do poszukiwania nowych, 
coraz doskonalszych rozwi¹zañ. Buduj¹c spo³eczeñstwo innowacyjne nale¿y ju¿ od najwczeœniejszych etapów kszta³ciæ 
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podstawowe cechy i umiejêtnoœci sprzyjaj¹ce budowaniu wiêzi spo³ecznych takich jak: organizacja pracy, 
odpowiedzialnoœæ, zaufanie, czy zdolnoœæ do pracy w grupach. Dobrze funkcjonuj¹cy system edukacji powinien 
wyposa¿yæ absolwenta nie tylko w wiedzê adekwatn¹ do potrzeb rynku pracy, tak¿e w umiejêtnoœci ci¹g³ego 
podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdolnoœci umo¿liwiaj¹ce wiêksz¹ mobilnoœæ i elastycznoœæ na rynku pracy. 
Zwiêkszenie nacisku na jakoœæ dydaktyki oferowanej dzieciom, m³odzie¿y, ale i doros³ym, np. w ramach systemu 
kszta³cenia przez ca³e ¿ycie, jak i prowadzonych badañ jest kluczowym elementem budowania spo³ecznego kapita³u 
rozwojowego. Poniewa¿ uczelnie i jednostki badawcze s¹ naturalnym œrodowiskiem do kszta³towania potencja³u 
innowacyjnego, wprowadzenie zmian w mentalnoœci i postawach kadry nauczycielskiej i akademickiej oraz studentów
 i naukowców staje siê jednym z najwa¿niejszych wyzwañ, przed jakimi staje wspó³czesna Europa. Bardzo istotne jest 
z jakimi nauczycielami, koordynatorami i naukowcami maj¹ kontakt uczniowie i studenci, do jakich technologii maj¹ 
dostêp na wszystkich etapach nauki oraz jakie stosuje siê metody nauczania.

W pracy nad standaryzacj¹ procesów edukacyjnych, popraw¹ jakoœci uczelni i doskonaleniem programów studiów 
niezwykle pomocna jest wymiana doœwiadczeñ i miêdzyuczelniana wspó³praca. Uczestnictwo uczelni i instytutów 
badawczych zarówno w lokalnych jak i miêdzynarodowych sieciach powi¹zañ, budowanie nowych i podtrzymywanie ju¿ 
istniej¹cych kontaktów jest bardzo istotne w poszukiwaniu platformy wspó³pracy dla budowania synergii pomiêdzy 
uczelniami. Wed³ug teorii sieci spo³ecznych, z punktu widzenia uniwersytetów i jednostek badawczych najkorzystniejsze 
s¹ sieci otwarte, z du¿¹ iloœci¹ tzw. „wolnych po³¹czeñ”. S¹ one w stanie generowaæ nowe mo¿liwoœci i idee dla swoich 
cz³onków oraz poprzez ró¿norodnoœæ po³¹czeñ maj¹ dostêp do szerszego zakresu informacji. Istnieje wiele programów
 i organizacji pe³ni¹cych role pomostowe (bridging) nie tylko pomiêdzy jednostkami edukacyjnymi, ale tak¿e pomiêdzy 
nauk¹, spo³eczeñstwem i biznesem. Inicjuj¹ nawi¹zywanie kontaktów, a tym samym u³atwiaj¹ dostêp do zasobów 
innych sieci oraz pozwalaj¹ na uczestnictwo w atrakcyjnych programach promuj¹cych miêdzynarodow¹ wspó³pracê 
oraz mobilnoœæ studentów i naukowców.

Doskona³ym przyk³adem jest stworzony w ramach UNESCO program UNITWIN (University Twinning and Networking 
Programme), który poprzez budowanie sieci miêdzyuczelnianych i zachêcanie do miêdzynarodowej wspó³pracy 
stymuluje transfer wiedzy pomiêdzy instytucjami na ca³ym œwiecie. Zasadniczym celem jego powstania by³a redukcja 
przepaœci intelektualnej pomiêdzy pañstwami o ró¿nym poziomie rozwoju, zachêcanie do solidarnoœci akademickiej 
oraz tamowanie fenomenu „brain drain”, czyli odp³ywu naukowców, intelektualistów i specjalistów z krajów s³abiej 
rozwiniêtych do krajów oferuj¹cych wiêksze mo¿liwoœci rozwoju. Sieci zbudowane pod UNITWIN spe³niaj¹ podwójn¹ 
rolê: z jednej strony s³u¿¹ jako tzw. „think tanki”, bior¹c aktywny udzia³ w wypracowywaniu strategii i diagnozowaniu 
przysz³ych zadañ, z drugiej strony pe³ni¹ role pomostowe pomiêdzy nauk¹, spo³eczeñstwem i prawodawcami oraz 
umo¿liwiaj¹ przep³yw wiedzy pomiêdzy instytucjami na ca³ym œwiecie.

Przysz³oœci¹ uczelni, instytutów badawczych oraz zasadnoœci paradygmatów wspó³czesnej edukacji zajmuj¹ siê równie¿ 
miêdzynarodowe zrzeszenia, takie jak ogólnoœwiatowa organizacja uczelni wy¿szych IAU (International Association 
of Univerities). G³ównym jej celem jest wypracowanie elastycznych narzêdzi, które pozwol¹ odpowiednio reagowaæ na 
nowe potrzeby oraz pojawiaj¹ce siê szanse i zagro¿enia. Poprzez wymianê doœwiadczeñ i pomys³ów, wspólnie 
wypracowywane s¹ nowe rozwi¹zania dotycz¹ce poprawy jakoœci edukacji oraz zwiêkszenia atrakcyjnoœci programów 
nauczania. Tworzone s¹ nowe narzêdzia oraz programy zachêcaj¹ce do miêdzynarodowej wspó³pracy i transferu wiedzy 
pomiêdzy instytucjami na ca³ym œwiecie. Aktualny projekt, przewidziany na lata 2011-2015, jest kontynuacj¹
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wczeœniejszego: „Strengthening Linkages for Improved Education: Higher Education and Research Working for EFA and 
education-related MDGs” (HTTP://WWW.IAU-AIU.NET) rozpoczêtego przez IAU w styczniu 2008 r. Jego 
najwa¿niejszecele to kreowanie mo¿liwoœci i potencja³u spo³eczeñstwa poprzez edukacjê oraz budowanie platform 
informacyjnych. Przyk³adem takiej platformy jest wypracowany w pierwszej fazie, ogólnodostêpny Portal on Higher 
Education (Research and Education For All and Related Millennium Development Goals) w skrócie HEEFA, który nie tylko 
zwiêksza dostêp do danych na temat realizowanych projektów, ekspertów i ich wiedzy ale równie¿, poprzez 
rozpowszechnianie informacji dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy ró¿nymi sektorami, zachêca do budowania 
interdyscyplinarnych zespo³ów badawczych.

By osi¹gn¹æ ambitne cele postawione przed Europejsk¹ Przestrzeni¹ Badawcz¹, Unia Europejska zapocz¹tkowa³a 
równie¿ szereg programów pog³êbiaj¹cych wspó³pracê miêdzynarodow¹. Jednym z ich g³ównych beneficjentów sta³y 
siê uczelnie i jednostki badawcze. Powsta³a Europejska Przestrzeñ Edukacyjna (Europoean Higher Education Area), która 
ma na celu wdra¿anie i udoskonalanie za³o¿eñ Procesu Boloñskiego. Poza wspominanymi wczeœniej wytycznymi dla 
kierunków, w jakich powinny zmierzaæ wspó³czesne systemy edukacji wypracowano seriê narzêdzi wspomagaj¹cych, 
finansuj¹cych i inicjuj¹cych d³ugotrwa³e zmiany, które musz¹ siê dokonaæ w spo³eczeñstwie europejskim, aby sta³o siê 
ono spo³eczeñstwem innowacyjnym. 

W celu promowania mobilnoœci, wzajemnego zrozumienia, zaufania i wspó³pracy miêdzynarodowej powsta³ program 
„Uczenia siê przez ca³e ¿ycie” („Lifelong Learning Programme”- LLP), którego czêœci¹ sk³adow¹ jest powszechnie znany 
Erasmus/Erasmus Mundus. Jednym z g³ównych za³o¿eñ programu Erasmus jest standaryzacja procesów edukacyjnych, 
poprawa jakoœci uczelni i dopasowania programów nauczania w celu zwiêkszenia ich atrakcyjnoœci dla studentów 
i naukowców z innych pañstw. Stworzona sieæ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ jednostek edukacyjnych zaszczepia ideê 
mobilnoœci poœród swoich studentów. Poszerzaj¹c ich horyzonty poprzez zmianê otoczenia kulturowego i stawiane 
wyzwania, otwiera przed nimi nowe mo¿liwoœci rozwoju, a tak¿e u³atwia nawi¹zywanie cennych pierwszych kontaktów 
i budowanie w³asnych sieci zawodowych. Im wiêksza sieæ powi¹zañ uczelni, tym wiêksze potencjalne mo¿liwoœci 
i przysz³e œcie¿ki kariery studentów i naukowców. Ka¿da podpisana umowa bilateralna oznacza nowe szanse 
i wykorzystywanie mo¿liwoœci przez dobrze wykszta³cone, obeznane z nowoczesnymi technologiami m³ode pokolenie. 
Promowanie mobilnoœci, wspó³pracy miêdzynarodowej i uczestnictwa w wymianie kulturowej buduje i rozwija relacje 
oparte na afirmacji indywidualizmu, które pozwalaj¹ jednoczeœnie wspó³dzia³aæ i realizowaæ okreœlone cele.

Wed³ug raportu dotycz¹cego badañ nad miêdzynarodow¹ mobilnoœci¹ studentów (INTERNATIONAL STUDENT 
MOBILITY LITEREATURE REVIEW 2010) osoby, które skorzysta³y z programu Erasmus s¹ zdecydowanie bardziej sk³onne 
do szerszego postrzegania rynku pracy i nie ograniczania indywidualnej œcie¿ki kariery do kraju pochodzenia. Cechuj¹ siê 
te¿ wiêksz¹ pewnoœci¹ siebie, tolerancj¹ oraz ³atwoœci¹ nawi¹zywania wspó³pracy. Mo¿liwoœæ funkcjonowania 
w odmiennej kulturze wp³ywa na zmianê sposobu myœlenia i postrzegania otoczenia, co skutkuje wiêksz¹ otwartoœci¹ na 
nowe mo¿liwoœci i rozwi¹zania. Kszta³towanie dok³adnie takich postaw, zwiêkszaj¹cych sprawnoœæ spo³eczeñstwa, jest 
istotne, gdy¿ stanowi¹ cenny kapita³ spo³eczny.

Programy wymiany miêdzynarodowej dotycz¹ nie tylko zdobywania wiedzy, ale równie¿ doœwiadczenia zawodowego. 
Jest to niezwykle istotne, gdy¿ praca i œrodowisko zawodowe jest niemniej wa¿nym obszarem kszta³towania siê kapita³u

6.5. PROGRAMY WYMIANY MIÊDZYNARODOWEJ JAKO NARZÊDZIE 
   BUDUJ¥CE KAPITA£ SPO£ECZNY
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spo³ecznego. Odbywa siê to poprzez realizacjê zadañ zawodowych, dziêki interakcji z ludŸmi oraz relacjom opartym na 
kontrakcie i wspó³pracy.

Dzia³aj¹cy równie¿ w ramach LLP program, Leonardo da Vinci poprzez projekty wielostronne, propaguje wdra¿anie 
innowacyjnych rozwi¹zañ edukacyjnych w celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji, aby jak najpe³niej odpowiada³y 
potrzebom zmieniaj¹cego siê rynku pracy. Poprzez miêdzynarodow¹ wymianê i sta¿e promuje mobilnoœæ studentów 
i pracowników na europejskim rynku pracy oraz u³atwia im zdobywanie nowych kwalifikacji. Inicjuje powstawanie 
nowych sieci kontaktów oraz  dziêki wspólnym dzia³aniom stymuluje wspó³pracê spo³ecznoœci akademickiej i biznesu. 
Pomaga rozwijaæ indywidualne œcie¿ki kariery i realizowaæ prywatne ambicje zawodowe studentów i naukowców.

Na podobnej zasadzie dzia³a niezale¿na studencka organizacja IAESTE (The International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience), która oferuje studentom kierunków technicznych zdobywanie doœwiadczenia 
zawodowego poza granicami kraju. Od momentu powstania w 1948 r. IAESTE przyczyni³o siê do wymiany 335 000 
studentów na ca³ym œwiecie, odgrywaj¹c znacz¹ca rolê w budowaniu prywatnych sieci powi¹zañ i rozwoju karier 
m³odych naukowców i in¿ynierów. Na szczeblu krajowym natomiast organizacja promuje normy i wartoœci sprzyjaj¹ce 
aktywnoœci obywatelskiej i wspó³pracy. W ramach komitetów lokalnych studenci wspó³pracuj¹ z organizacjami 
pozarz¹dowymi, instytucjami publicznymi oraz dzia³aj¹ w ramach wolontariatu. Mechanizm ten tworzy zdolnoœæ do 
wspó³dzia³ania i przyczynia siê do budowania aktywnoœci obywatelskiej w przysz³oœci.

Wszelkie programy promuj¹ce mobilnoœæ i wspó³pracê miêdzynarodow¹ spe³niaj¹ jeszcze inne bardzo wa¿ne zadania: 
buduj¹ otwartoœæ i wra¿liwoœæ miêdzykulturow¹, u³atwiaj¹ i wspieraj¹ naukê jêzyków obcych oraz kszta³tuj¹ 
umiejêtnoœci adaptowania siê do warunków ¿ycia i pracy w ró¿nych krajach europejskich. Uczestnicy takich programów 
odznaczaj¹ siê zazwyczaj wiêksz¹ otwartoœci¹ na nowe mo¿liwoœci i rozwi¹zania. Stanowi¹ zatem cenny kapita³ 

Wspominane wczeœniej organizacje i programy pe³ni¹ role pomostowe (bridging) nie tylko pomiêdzy jednostkami 
edukacyjnymi, ale tak¿e pomiêdzy nauk¹, spo³eczeñstwem i biznesem. Wypracowane dziêki nim bogate sieci powi¹zañ 
uczelni i instytutów badawczych umo¿liwiaj¹ sta³y przep³yw wiedzy technicznej, naukowców i in¿ynierów, dziêki czemu 
mo¿liwe jest tworzenie ponadnarodowych projektów strategicznych, które stawiaj¹c czo³a wspólnym wyzwaniom, 
buduj¹ jakoœæ i konkurencyjnoœæ ca³ego regionu. G³ównym ich celem jest wypracowywanie i wspieranie nowych 
rozwi¹zañ i innowacyjnych produktów, by nastêpnie czerpaæ zyski z ich rozpowszechniania. Do jakoœci tych badañ 
przyczyniaj¹ siê czêsto tak¿e powi¹zania z biznesem, stymuluj¹ce wymianê wiedzy i otwieraj¹ce nowe kana³y 
wspó³pracy. Doskona³ym przyk³adem mog¹ byæ programy wymiany north2north oraz northTREX (Northern Teaching 
Resources Exchange Programme), realizowane przez miêdzynarodow¹ sieæ uczelni i instytutów badawczych 
wspieranych przez lokalne firmy z rejonu ko³a podbiegunowego pod wspóln¹ nazw¹ „University of the 
Arctic”(HTTP://WWW.UARCTIC.ORG). Porozumienie stworzono w celu wzmocnienia kapita³u spo³ecznego pó³nocy 
z jednej strony poprzez likwidacjê barier w dostêpie do edukacji, a z drugiej  rozwijaj¹c dostosowany do warunków 
i potrzeb bogaty program edukacyjny, który otwiera nowe mo¿liwoœci dla badañ, wzrostu i rozwoju regionu. Platformê 
do dyskusji na tematy istotne dla ca³ej podbiegunowej pó³nocy stanowi NRF (The Northern Research Forum). Jego 
zadaniem jest promowanie dialogu pomiêdzy nauk¹ a lokalnym biznesem. Dotyczy on przede wszystkim specyficznych 
szans i zagro¿eñ przed jakimi staj¹ mieszkañcy regionu w zakresie zmian œrodowiskowych, ekonomicznych i spo³ecznych.

spo³eczny, niezbêdny do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

6.6. WSPÓ£PRACA MIÊDZYSEKTOROWA JAKO INSTRUMENT 
   PRZYSPIESZAJ¥CY ROZWÓJ INNOWACYJNOŒCI
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Ciekawym przyk³adem wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy uniwersytetami mo¿e byæ równie¿ porozumienie 
siedmiu skandynawskich uczelni - UNISKA (University Alliance of Inner Scandinavia). Jego celem jest stymulacja 
ponadnarodowej wspó³pracy pomiêdzy nauk¹, edukacj¹ i przemys³em ca³ego regionu w celu wzrostu jego 
innowacyjnoœci. Zainicjowanie wspó³dzia³ania nauki z biznesem jest nie³atwym, aczkolwiek koniecznym zadaniem. 
W ramach porozumienia powsta³o wiele projektów dotycz¹cych edukacji, kariery, mobilnoœci czy wspó³pracy 
miêdzysektorowej.

Jedn¹ z takich inicjatyw UNISKA, zas³uguj¹c¹ na uwagê, jest interdyscyplinarny projekt 24hours. Przed grup¹ studentów 
stawiany jest realny problem, wskazywany przez wybran¹ firmê, który musi zostaæ rozwi¹zany w ci¹gu jednego dnia. Aby 
osi¹gn¹æ sukces konieczna jest kreatywnoœæ zespo³u, otwartoœæ na inne dziedziny wiedzy i daleko id¹ca wspó³praca. 
Projekt pozwala uczestnikom zmierzyæ siê z prawdziwym zadaniem, poznaæ inne punkty widzenia oraz nauczyæ siê 
funkcjonowania w grupie. Jest te¿ szans¹ na zwrócenie na siebie uwagi potencjalnych pracodawców i nawi¹zanie 
cennych kontaktów. Jednoczeœnie lokalne firmy inwestuj¹c w relacje z uczelniami i jednostkami badawczymi stymuluj¹ 
przep³yw wiedzy technicznej i wzmacniaj¹ wiêzi przemys³u z regionem, co jest istotnym czynnikiem w budowaniu jego 
innowacyjnoœci i atrakcyjnoœci. 

Wszelkie badania miêdzynarodowe cechuje zarówno konkurencyjnoœæ, jak i koniecznoœæ wspó³pracy. Z jednej strony  
wspólny cel stymuluje wspó³dzia³anie, z drugiej zaœ pojawia siê konkurencja, by w³aœnie do siebie przyci¹gn¹æ jak 
najlepszych naukowców. S¹ to dwie przeciwstawne si³y sprawcze stymuluj¹ce nieustanne podnoszenie jakoœci 
i innowacyjnoœci. 

W ramach Siódmego Programu Ramowego powsta³a Europejska Rada ds. Badañ Naukowych (ERBN, ang. European 
Research Council, ERC) wspieraj¹ca najlepszych in¿ynierów, naukowców i pracowników akademickich, ze wszystkich 
dziedzin. Ma ona na celu promowanie i finansowanie wysokiej jakoœci projektów i badañ naukowych. Wed³ug raportu 
Komisji Europejskiej dotycz¹cego poprawy jakoœci badañ na uczelniach (MUTUAL LEARNING ON APPROACHES TO 
IMPROVE THE EXCELLENCE OF RESEARCH IN UNIVERSITIES 2009), jednymi z najciekawszych projektów wskazywanych 
jako „dobre praktyki” s¹ norweskie Centra Doskona³oœci (Centres of Excellence - CoE). Program przeznaczony dla 
wszystkich grup skupiaj¹cych siê na badaniach d³ugofalowych, najczêœciej jednak wykorzystywany przez uczelnie, okaza³ 
siê sukcesem. Wiêkszoœci z powsta³ych CoE uda³o siê stworzyæ dynamiczny i interesuj¹cy program badañ 
o miêdzynarodowym standardzie, a tak¿e staæ siê atrakcyjnymi partnerami do narodowej i ponadnarodowej 
wspó³pracy. Centra Doskona³oœci zainteresowa³y i przyci¹gnê³y naukowców i pracowników akademickich z ca³ego 
œwiata oraz stworzy³y podstawy dla wspó³pracy interdyscyplinarnej. Jednoczeœnie znacznie poprawi³y miêdzynarodowy 
status norweskich badañ, co spowodowa³o wzrost konkurencyjnoœci ca³ego regionu.

Tworzenie warunków przyjaznych mobilnoœci i wspó³pracy naukowców z biznesem oraz aktywnoœci kadry technicznej 
jest niezmiernie istotne równie¿ z punktu widzenia samych przedsiêbiorstw. Bardzo interesuj¹cym przyk³adem wp³ywu 
miêdzysektorowego networkingu i wspó³pracy miêdzynarodowej na rozwój innowacyjnoœci jest powstanie regionu 
Hsinchu-Taipei na Tajwanie. Wg Anna Lee Saxenian and Jinn-Yuh Hsu (SAXENIAN, JINN-YUH HSU 2005: S. 235-259), 
kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za sukces przedsiêwziêcia by³y spo³eczne i ekonomiczne sieci zbudowane 
przez wykszta³conych w Stanach Zjednoczonych tajwañskich in¿ynierów i naukowców. Podtrzymywane 
i wykorzystywane po powrocie na Tajwan silne powi¹zania z Dolin¹ Krzemow¹, wymagaj¹c bliskiej wspó³pracy i czêstego 
przemieszczania siê in¿ynierów pomiêdzy regionami, wytworzy³y swoist¹ miêdzynarodow¹ spo³ecznoœæ techniczn¹, 
a region Hsinchu sta³ siê wa¿nym, równorzêdnym partnerem dla Doliny Krzemowej w rozwoju badañ i innowacyjnoœci. 
Utrzymuj¹cy siê miêdzy nimi sta³y poziom wymiany naukowców, in¿ynierów podtrzymuje przep³yw wiedzy technicznej, 
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umiejêtnoœci, kontaktów, kapita³u oraz informacji o nowych rynkach i mo¿liwoœciach. Przyk³ad ten dobitnie ilustruje, jak 
wa¿nym narzêdziem jest networking oraz jak istotne w budowaniu innowacyjnoœci i rozwoju ca³ego regionu jest 
wspieranie wspó³pracy naukowców z przedsiêbiorcami. Bez dobrze funkcjonuj¹cych sieci powi¹zañ, bêd¹cych kana³ami 
przep³ywu informacji, spowolniony zostaje proces tworzenia nowatorskich rozwi¹zañ.

Dla przyspieszenia rozwoju innowacyjnoœci i aby stawiaæ czo³a wyzwaniom jutra konieczne jest d³ugofalowe 
inwestowanie w budowanie i umacnianie kapita³u spo³ecznego. Zasadniczym elementem jego rozwoju jest 
podniesienie kompetencji obywateli w zakresie umiejêtnoœci wspó³pracy i aktywnoœci spo³ecznej. Po¿¹dane postawy 
i kwalifikacje nale¿y kszta³towaæ ju¿ od najwczeœniejszych etapów edukacji. Jakoœæ oferowanej dydaktyki jest kluczowym 
elementem budowania spo³ecznego kapita³u rozwojowego. Networking jest wa¿nym instrumentem, który uczelnie 
i instytuty badawcze mog¹ wykorzystaæ w celu wspierania jego rozwoju. Aktywne uczestnictwo w narodowych 
i miêdzynarodowych sieciach oraz przynale¿noœæ do ró¿norodnych organizacji zrzeszaj¹cych sprzyja wymianie 
doœwiadczeñ i stymuluje przep³yw wiedzy. Zwiêksza tak¿e dostêp do programów zachêcaj¹cych studentów i naukowców 
do mobilnoœci i wspó³pracy, które poprzez zmianê otoczenia kulturowego i stawiane wyzwania kszta³tuj¹ i wzmacniaj¹ 
pozytywne postawy spo³eczne takie jak zaufanie, odwaga, tolerancja i otwartoœæ. Umo¿liwiaj¹c funkcjonowanie 
w odmiennej kulturze wp³ywaj¹ na zmianê sposobu myœlenia i postrzegania otoczenia oraz ukazuj¹ nowe mo¿liwoœci 
rozwoju i wyboru indywidualnej œcie¿ki kariery zawodowej. Inwestycja w miêdzynarodow¹ edukacjê oraz u³atwianie im 
nawi¹zywania pierwszych kontaktów jest istotnym czynnikiem w budowaniu spo³eczeñstwa innowacyjnego.

Aktywne uczestnictwo uczelni i instytutów badawczych zarówno w lokalnych jak i miêdzynarodowych sieciach oraz 
powi¹zania pomiêdzy nauk¹ i biznesem zapewniaj¹ sta³y poziom wymiany in¿ynierów, studentów i naukowców. 
Podtrzymuj¹ tym samym przep³yw wiedzy technicznej, umiejêtnoœci, kontaktów, kapita³u oraz informacji o nowych 
mo¿liwoœciach. Jest to warunek konieczny dla sta³ego podnoszenia jakoœci edukacji i konkurencyjnoœci badañ i regionu 
na arenie ogólnoœwiatowej. Bez dobrze funkcjonuj¹cych sieci powi¹zañ, bêd¹cych kana³ami przep³ywu informacji, 
spowolniony zostanie proces tworzenia nowatorskich rozwi¹zañ. Miêdzysektorowa wspó³praca z jak najwiêksz¹ iloœci¹ 
podmiotów oraz wypracowanie miêdzy nimi platformy porozumienia s¹ konieczne dla utrzymania wysokiego poziomu 
dzia³ania i stawiania czo³a wspólnym wyzwaniom, w celu budowania jakoœci i konkurencyjnoœci ca³ego regionu. 

Networking wykorzystywany przez uczelnie i instytuty badawcze jest zatem istotnym narzêdziem wspieraj¹cym 
powstawanie kapita³u spo³ecznego, a co za tym idzie, przyczynia siê do sukcesu gospodarki opartej na innowacyjnoœci.
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