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Szanowni Państwo, 
 

z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce publikację 

przedstawiającą badanie ewaluacyjne programu stypendialnego: 

projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów i projekt 

systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów II, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie 

Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, opracowaną na zlecenie Samorządu 

Województwa Lubelskiego.  

Celem programu było wsparcie procesów innowacyjnych w 

regionalnej gospodarce poprzez wyasygnowanie stypendiów 

naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia 

konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. Stypendia przyznawane były 

w szczególności dla tych doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką 

z sektora B+R w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. 

Dostosowanie oferty naukowej do potrzeb regionalnej gospodarki, stwarza szanse na 

realizację działań, które usprawniają i ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Poprzez 

realizację badań naukowych naukowcy stają się istotnym elementem działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw.  

Proces budowy sieci współpracy wymaga aktywnego zaangażowania trzech stron: 

biznesu, nauki i administracji. Jak pokazują doświadczenia najlepiej rozwiniętych krajów świata, 

klucz do sukcesu tkwi właśnie w dobrze funkcjonującej współpracy środowiska nauki i biznesu. 

Administracja spełnia tutaj funkcję pośredniczącą, stymulującą i wspierającą ten proces.  

We współczesnym świecie innowacyjność jest uznawana za główny czynnik rozwoju. 

Społeczności, które – niezależnie od sytuacji ekonomicznej, typu rządów, sposobu zarządzania 

i poziomu demokracji – wybrały tę strategię, radzą sobie dobrze z problemami wywołanymi 

przechodzeniem do nowych form gospodarki rynkowej. Jeżeli chcemy się rozwijać to pamiętajmy, 

że warunkiem sukcesu jest ścisła współpraca nauki, administracji i biznesu. 

Program stypendialny dla doktorantów to jeden z wielu sposobów wsparcia tego procesu 

przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 

 

Krzysztof Hetman 

 

Marszałek Województwa Lubelskiego 
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1. Streszczenie  

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie realizuje program wsparcia stypendialnego dla doktorantów, obejmujący dwa projekty 

systemowe Stypendia naukowe dla doktorantów oraz Stypendia naukowe dla doktorantów II 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 

Celem projektów jest rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system 
wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się 

do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, wskazanych 
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Program stypendialny realizowany 

jest od roku 2008 i w toku jego realizacji udzielono łącznie 326 stypendiów naukowych dla 

doktorantów kształcących się na kierunkach kluczowych dla rozwoju regionu lubelskiego. 
 

W ramach programu stypendialnego przeprowadzono łącznie 7 naborów projektów doktorantów, 

przy czym w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów 3 nabory, natomiast 

w projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów II 4 nabory. Kryteria wyboru projektów były 
różne dla edycji I i II programu. W drugiej edycji programu stypendialnego położono duży nacisk 

na wybór tych doktorantów, którzy realizują badania we współpracy  
z przedsiębiorstwem lub jednostką sektora B+R. 
 

Niniejsza ewaluacja miała na celu dokonanie oceny skuteczności tego instrumentu wsparcia. 

Pierwszy etap badań obejmujący desk research i przeprowadzenie ankiet CAWI wśród 
doktorantów, prowadzony był od września do grudnia 2012 i zakończył się przekazaniem 

Zamawiającemu raportu cząstkowego z badania. Drugi etap realizowany był od stycznia do 

listopada 2013 roku i obejmował przeprowadzenie ankiet CAWI wśród doktorantów, 
przedsiębiorców oraz jednostek sektora B+R, a także wywiadów indywidualnych 

z przedstawicielami Zamawiającego, sektora nauki, lubelskich instytucji otoczenia biznesu, 
doktorantów, promotorów i przedsiębiorców oraz autorami Regionalnej Strategii Innowacji. 

Ponadto opracowane zostały studia przypadków prac doktorskich o wysokim potencjale 

komercjalizacyjnym. 
 

Badanie pozwoliło zweryfikować skalę istniejącej współpracy pomiędzy doktorantami realizującymi 

swoje prace doktorskie, a jednostkami sektora B+R oraz przedsiębiorstwami, które potencjalnie 
zainteresowane są wdrożeniem wyników tych prac w swojej działalności. Badaniem ankietowym 

objęliśmy 70% uczestników projektu Stypendia naukowe dla doktorantów oraz 95% uczestników 
projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II. Ponadto w badaniu ankietowym uczestniczyło 62 

przedstawicieli przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R współpracujących z doktorantami, 

potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem ich wyników. 82 doktorantów z 281 badanych posiada 
nawiązaną merytoryczną współpracę z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem, przy czym 

zdecydowana większość doktorantów współpracujących (ok. 96%) to uczestnicy II edycji 
programu stypendialnego, czyli projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II. W ramach 

badania dokonaliśmy również porównania programu stypendialnego na tle rozwiązań stosowanych 
w innych krajach europejskich, a także w USA.  
 

Stypendia naukowe dla doktorantów prowadzących badania na kierunkach kluczowych dla 

rozwoju regionalnej gospodarki mogą być skutecznym instrumentem wsparcia procesów 

innowacyjnych w regionie, zwłaszcza w kontekście współpracy sektora nauki i biznesu, jednakże 
zidentyfikowano wiele możliwości zwiększenia tej skuteczności. Z uwagi na fakt, że okres 

programowania 2007 – 2013 zmierza ku końcowi, większość wniosków i rekomendacji odnosi się 
konstruowania podobnych instrumentów w przyszłym okresie programowania. 
 

Kluczowym czynnikiem warunkującym zwiększenie skuteczności stypendiów doktoranckich jako 

instrumentu wspierającego powiązanie nauki i biznesu, w tym zwiększającego aplikacyjność 
wyników prac naukowych jest w pierwszej kolejności stworzenie stabilnego, rozpoznawalnego 

instrumentu, którego budżet, kryteria wyboru projektów i zasady udziału znane są z kilkuletnim 

wyprzedzeniem, jak ma to miejsce w omawianych w raporcie rozwiązaniach zagranicznych, 
istniejących na rynku od kilkudziesięciu lat. W chwili obecnej nabór wniosków prowadzony jest 

w trybie konkursowym, a doktoranci przygotowują wnioski aplikacyjne tak, aby spełnić wymagania 
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konkursowe. Stworzenie stabilnego, długofalowego instrumentu pozwoli zarówno doktorantom, 

jak i podmiotom współpracującym zainteresowanym wdrożeń wyników, lepiej zaplanować zasady 
i przedmiot współpracy. Dzięki temu, podmiot wdrażający będzie miał większy wpływ na 

przedmiot pracy doktorskiej i zakres prowadzonych badań. Obecnie, często dzieje się tak, że 
przedsiębiorca włączany jest zbyt późno do projektu badawczego, przez co jego potrzeby i sens 

biznesowy badań nie są w pełni uwzględniane.  
 

Bardzo ważnym kryterium w II edycji programu stypendialnego było nawiązanie współpracy 
z przedsiębiorcą / jednostką sektora B+R. Tylko w nielicznych przypadkach współpraca 

z przedsiębiorcą zawiązywana była przed rozpoczęciem ubiegania się o wsparcie stypendialne 

i wynikała co do zasady z wcześniejszym kontaktów promotora z danym podmiotem lub ze 
stosunku pracy doktoranta z jednostką sektora B+R. Nawiązanie współpracy 

z przedsiębiorstwem traktowane było przez doktorantów raczej jako wymóg formalny 
zwiększający szanse na uzyskanie stypendium. Część doktorantów nie do końca rozumiała sens 

angażowania przedsiębiorcy w realizację badań i współpraca ograniczała się jedynie do kontaktów 
formalnych. Na drugim biegunie znajdowali się doktoranci, dla których współpraca 

z przedsiębiorcą / jednostką sektora B+R warunkowała powodzenie realizacji badań. Jak już 

zostało to podkreślone, bardzo dużą rolę w znalezieniu podmiotu współpracującego odgrywają 
promotorzy prac doktorskich, natomiast sami doktoranci nie mają dostępu do skutecznych 

narzędzi nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami.  
 

Dla części przedsiębiorstw współpraca z doktorantami była okazją do nawiązania relacji 
z sektorem B+R lub istotnego poszerzenia dotychczasowych kontaktów. Współpraca w ramach 

pracy doktorskiej może być bardzo dobrym początkiem dla bardziej zaawansowanych form 
współpracy nauka-biznes. Większość współpracujących przedsiębiorstw deklaruje chęć dalszej 

współpracy zarówno z doktorantem jak i bezpośrednio z jednostką naukową w innych obszarach. 
 

Doktoranci nie znają i nie korzystają z oferty instytucji odpowiedzialnych za współpracę na linii 

biznes – nauka, transfer technologii czy komercjalizację wyników badań. Istniejące centra 
transferu technologii nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań gdyż nie mają wystarczającej 

wiedzy, doświadczenia, motywacji oraz elastyczności w działaniu do efektywnej organizacji 
procesu komercjalizacji.  
 

Istotnym wnioskiem wynikającym z badania jest fakt, że ani doktoranci ani przedsiębiorcy nie 

ustalają ze sobą szczegółowych zasad współpracy, a w szczególności kwestii podziału praw 
własności intelektualnej do powstałych w efekcie współpracy wyników. W konsekwencji strony nie 

ustalają również zasad na jakich wyniki zostaną przekazane podmiotowi wdrażającemu, czyli form 
wynagrodzenia doktoranta oraz innych aktorów, do których należą prawa własności intelektualnej.  
 

Realna, merytoryczna współpraca, która została nawiązana w związku z badaniami prowadzonymi 

doktoranta cechuje się dużymi korzyściami dla obu stron. Doktoranci uzyskują dostęp do 

materiałów do badań, aparatury, linii technologicznych, zasobów ludzkich, know–how partnera, 
a przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R rozwiązanie rozszerzające ich ofertę produktową 

/ usługową, poprawiające wydajność procesów itd.  
 

Jak już zostało wspomniane wcześniej stypendia naukowe dla doktorantów realizujących badania 

w dziedzinach kluczowych dla rozwoju regionalnego mogą być skutecznym instrumentem 

wspierającym współpracę nauki i biznesu oraz aplikacyjność wyników badań naukowych. Należy 
jednak pamiętać, że nie można go traktować w oderwaniu od innych komplementarnych 

instrumentów tworzących wspólnie system transferu technologii. 
 

W obszarze komercjalizacji wyników badań nadal brakuje w Polsce sprzyjającego otoczenia 
w postaci przepisów prawa, otwartości środowisk nauki i biznesu na współpracę, aktywności 

uczelnianych centrów transferu technologii, podaży kapitału zalążkowego i venture, a także 
świadomości wśród doktorantów i przedsiębiorstw korzyści wynikających z komercjalizacji 

wyników badań. Pomimo, iż zasady funkcjonowania programu stypendialnego doskonalone były 

z roku na rok to jednak bez pozytywnego wpływu szerszego otoczenia społeczno–gospodarczego 
trudno osiągnąć satysfakcjonującą skuteczność tego instrumentu. 
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2. Summary 

 

Department of Economy and Innovation at the Marshal's Office of Lubelskie Voivodship carries out 

a program of scholarship support for PhD students that consists of two systemic projects 
"Scholarships for PhD students" and "Scholarships for PhD students II" co-financed by the 

European Social Fund under the Sub-measure 8.2.2 of the Human Capital Operational 
Programme.  
 

The objective of both projects is the development of innovative processes in the regional economy 

through a system of scholarships support for PhD students at specialisations recognized as 
contributing to the strengthening of competitiveness and economic development of the Lublin 

region, as indicated in the Regional Innovation Strategy of Lubelskie Voivodship. The scholarship 

program has been implemented since 2008 and in the course of its implementation there has 
been granted a total of 326 scholarships for PhD students training in key specialisations from the 

point of view of the development of the Lublin region.  
 

As part of the scholarship program there was carried out a total of 7 calls for projects of PhD 
students, 3 calls in the framework of the project "Scholarships for PhD students" and 4 calls in the 

framework of the project "Scholarships for PhD students II". Project selection criteria were 
different for the 1st and the 2nd edition of the program. In the second edition of the scholarship 

program the great emphasis was put on the selection of those PhD students who pursue research 

studies in cooperation with enterprises or R&D units. 
 

This evaluation was to assess the effectiveness of this instrument of support. The first stage of 

the study including desk research and CAWI surveys conducted among PhD students was realised 

from September to December 2012 and ended up with submission of the interim report of the 
study to the Contracting Authority. The second stage was carried out from January to November 

2013 and included conducting CAWI surveys among PhD students, entrepreneurs and R&D units, 
as well as individual interviews with representatives of the Contracting Authority, the science 

sector, business environment institutions from Lublin, PhD students, promoters and entrepreneurs 

as well as authors of the Regional Innovation Strategy. In addition, there were developed case 
studies of PhD dissertations with high commercialization potential. 
 

The study allowed to verify the scale of the existing cooperation between PhD students pursuing 
their doctoral dissertations and R&D units and enterprises that are potentially interested in the 

implementation of the results of those dissertations in their businesses. The survey covered 70% 
of the participants of the project "Scholarships for PhD students" and 95% of the participants of 

the project "Scholarships for PhD students II". In addition, the survey involved 62 representatives 

of enterprises and R&D units cooperating with PhD students, potentially interested in 
implementing their research results. 82 PhD students out of 281 respondents launched 

substantive cooperation with the entity interested in the implementation, with the vast majority of 
PhD students cooperating (approximately 96%) who are the participants of the second edition of 

the scholarship program, i.e. the "Scholarships for PhD students II" project. Under the study there 
was also made a comparison of the scholarship program on the background of the solutions used 

in other European countries, as well as in the USA.  
 

Scholarships for PhD students conducting research in key specializations from the point of view of 

the development of the regional economy can constitute the effective means to support 
innovation processes in the region, especially in the context of cooperation between the science 

and business sectors, however, there were identified a number of opportunities to increase that 
efficiency. Due to the fact that the programming period 2007-2013 is coming to an end, most of 

the conclusions and recommendations relate to the construction of similar instruments in the 
future programming period. 

 

A key factor for increasing the effectiveness of PhD scholarships as an instrument to strengthen 
the link between science and business, including increasing the applicability of the results of 

scientific research, is firstly to create a stable, recognizable instrument, whose budget, project 
selection criteria and rules for participation are known years in advance, as it is the case in the 
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foreign solutions discussed in the report, existing on the market for decades. At present call for 

proposals is run following the competition mode, and PhD students prepare application forms in 
order to meet the requirements of the competition. Creating a stable, long-term instrument will 

allow both PhD students and collaborative parties interested in implementation of research results, 
to better plan rules and the subject of cooperation. As a result, the implementing entity will have 

a greater impact on the subject of the dissertation and the scope of the research conducted. 

Nowadays, it often happens that an entrepreneur is activated too late for the research project, 
and therefore his needs and business sense of research are not fully taken into account.  
 

A very important criterion in the second edition of the scholarship program was establishing the 

cooperation with an entrepreneur/R&D unit. Only in a few cases, the cooperation with an 
entrepreneur was established before applying for scholarship support and resulted in principle 

from the promoter's prior contacts with the entity or from an employment relationship of a PhD 
student with an R&D unit. Establishing cooperation with an enterprise was treated by PhD 

students rather as a formal requirement increasing the chances to obtain a scholarship. Part of 
PhD students did not fully understand the meaning of the involvement of entrepreneurs in the 

implementation of research and so the cooperation was reduced to formal contacts only. At the 

other extreme there were PhD students for whom cooperation with an entrepreneur/ R&D unit 
conditioned the success of the research. As it has already been pointed out, a very large role in 

finding a cooperating entity is played by promoters of PhD dissertations, whereas PhD students 
themselves do not have access to effective tools for establishing cooperation with enterprises.  
 

For some enterprises cooperation with PhD students was an opportunity to establish a relationship 

with the R&D sector or to significantly widen the existing contacts. Cooperation within the 
framework of the dissertation thesis can be a very good start for the more advanced forms of 

science-business cooperation. Most of the cooperating enterprises declare their willingness to 

further cooperate with both PhD students as well as directly with R&D units in other areas. 
 

PhD students do not know and do not benefit from the offer of the institutions responsible for 
collaborating on the line business-science, technology transfer and commercialization of research 

results. Existing technology transfer centres do not meet the expectations placed upon them 
because they do not have sufficient knowledge, experience, motivation or flexibility in the 

operation for the effective organization of the commercialization process.  
 

An important finding of the study is the fact that neither PhD students nor entrepreneurs 
determine together the detailed rules of cooperation, in particular in terms of the division of 

intellectual property rights to the results arising from the cooperation. Consequently, the parties 

do not determine the way in which the results will be communicated to the operator of the 
implementation, i.e. forms of remuneration for PhD students and other actors, which include the 

intellectual property rights. The real, substantive cooperation which has arisen in connection with 
research carried by a PhD student is characterized by large benefits for both parties. PhD students 

obtain access to research materials, equipment, technological lines, human resources, know-how 
of a partner, and entrepreneurs/R&D units obtain solutions extending their range of 

products/services, improving efficiency of their processes, etc.  
 

As previously mentioned, scholarships for PhD students pursuing research in the areas of key 
importance for regional development can be an effective tool enhancing the cooperation between 

science and business, and applicability of research results. It should be kept in mind, however, 

that it cannot be isolated from other complementary tools forming together the system of 
technology transfer. In the area of commercialization of research results there are still certain 

factors missing in Poland, i.e. the friendly environment in the form of law, openness of scientific 
and business communities to cooperation, activity of university technology transfer centres, supply 

of seed and venture capital, as well as awareness among PhD students and businesses about 

benefits arising from the commercialization of research results. Although the principles of the 
scholarship program were improved from year to year, it is difficult to achieve satisfactory 

performance of the instrument without the positive impact of a broader socio-economic 
environment. 
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3. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego badania są dwa projekty systemowe: Stypendia naukowe dla doktorantów II 
i projekt Stypendia naukowe dla doktorantów, czyli tzw. program stypendialny realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Gospodarki i Innowacji. 

 
Proponowana koncepcja badawcza jest ukierunkowana na uzyskanie rezultatów opartych na 

maksymalnie kompleksowym – w ramach określonych przez budżet i harmonogram projektu - 

materiale badawczym oraz wynikających z wnikliwej oraz szczegółowej analizy i oceny zgromadzonych 
danych. Dlatego w badaniu zastosowaliśmy szeroki zestaw metod gromadzenia danych, 

wykorzystujących zarówno dane zastane, jak i dane wywołane pochodzące z wielu źródeł, 
w szczególności z: 

 

 analizy desk research, w szczególności dokumentów strategicznych województwa, 

dokumentów związanych z programem stypendialnych, streszczeń prac doktorskich, kart 

ocen wniosków o stypendium, bazy danych związanych z nauką np. synaba.pl, oferty 

jednostek naukowych województwa lubelskiego, raportów ewaluacyjnych podobnych 
projektów w innych krajach, stron internetowych lubelskich jednostek naukowych, strony 

internetowe dotyczące zagranicznych instrumentów wsparcia, 

 badania ankietowego metodą CAWI doktorantów, 

 badania ankietowego metodą CAWI wspomaganą telefonicznie 

przedsiębiorców/jednostek sektora B+R zainteresowanych wdrożeniami wyników 

prac naukowych doktorantów, 

 wywiadów indywidualnych z doktorantami biorącymi udział w projekcie, 

 wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami współpracującymi z doktorantami 

w zakresie wdrożeń wyników prac doktorskich, 

 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami jednostek naukowych regionu 

lubelskiego, a także promotorami prac doktorskich, 

 wywiadów indywidualnych z autorami RSI oraz kluczowych w regionie jednostek 

otoczenia biznesu wdrażających działania z zakresu polityki innowacyjnej 
regionu, 

 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami Zamawiającego, 

 studiów przypadku prezentujących najlepsze praktyki w obszarze współpracy pomiędzy 

doktorantami a przedsiębiorstwami w obszarze wdrożeń wyników prac. 
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4. Cel i zakres badania  

 

4.1.  Cel badania 

 
Głównym problemem badawczym, z którego wynika konieczność przeprowadzenia ewaluacji jest 

określenie, czy i na ile wsparcie stypendiami 114 doktorantów w ramach projektu Stypendia 
naukowe dla doktorantów oraz 212 doktorantów w ramach projektu Stypendia naukowe dla 
doktorantów II, kształcących się na kierunkach priorytetowych dla rozwoju gospodarczego 

Lubelszczyzny, przełoży się na rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce. 
 

Celem głównym badania jest:  
 

Ocena skuteczności systemu wsparcia rozwoju gospodarczego na podstawie 
programu stypendialnego: projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” i projektu 
„Stypendia naukowe dla doktorantów II” – mającego na celu stymulowanie rozwoju 
nauki. 
 
Cele szczegółowe badania to:  

 

1. Stopień zapotrzebowania środowiska przedsiębiorców, sektora B+R na wyniki badań prac 

naukowych doktorantów (na jakie prace)? 

2. Czy i pod jakimi warunkami projekty realizowane przez doktorantów mają szanse na 
wdrożenie? 

3. W jakim stopniu projekty realizowane przez doktorantów wzmacniają procesy innowacyjne 
w gospodarce regionu? 

4. Wpływ programu stypendialnego na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjnego podejścia 
przedsiębiorców.  

5. Wpływ współpracy doktorantów z przedsiębiorcami na wyniki i jakość prac naukowych. 

6. W jakim stopniu oferta naukowa (podaż) odpowiada na potrzeby gospodarki regionu (popyt)? 

7. Analiza karier (nauka, biznes, B+R) uczestników projektu Stypendia naukowe dla doktorantów. 

8. Skuteczność programu stypendialnego na tle rozwiązań europejskich. 

 

4.2. Przedmiot badania 

 

Przedmiotem badania jest program stypendialny, realizowany w latach 2008 – 2013 

z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w postaci dwóch projektów 
systemowych Stypendia naukowe dla doktorantów oraz Stypendia naukowe dla doktorantów II.  
 
Stypendia naukowe dla doktorantów 
 

Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez 
udzielenie stypendiów naukowych 114 doktorantom kształcącym się na kierunkach uznanych za 

przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, 
wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. 

 
Projekt był realizowany w latach 2008 - 2010. Stypendia udzielane były wg następującego 

harmonogramu:  

 w 2008 roku - 18 doktorantów przez okres 6 miesięcy,  

 w 2009 roku - 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy, 

 w 2010 roku - 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy.  
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Wysokość stypendium kształtowała się w granicach od 3 253 zł do 3 485 zł miesięcznie. 
Doktoranci zostali wyłonieni w drodze konkursu rozstrzyganego przez Komisję Stypendialną, 

którego wyniki zatwierdzał Zarząd Województwa Lubelskiego. 
 

O stypendium ubiegały się osoby, spełniające łącznie następujące kryteria: 

 są doktorantami uczelni wyższych lub instytutów naukowych, mających siedzibę na 
terenie województwa lubelskiego i posiadających możliwość nadawania stopnia 

naukowego doktora, 
 których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, oraz których przewody doktorskie 
charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania. 

 

Stypendia naukowe dla doktorantów II 
 

Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez 
udzielenie stypendiów naukowych 185 doktorantom kształcącym się na kierunkach uznanych za 

przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny 

wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji do 31.12.2013 r. 
 

Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2013. W ramach projektu zaplanowano 3 nabory 
wniosków:  

 I nabór w 2011 roku - 60 doktorantów, 

 II i III nabór w 2012 roku - 125 doktorantów, 

 IV nabór w 2012 roku - 27 doktorantów. 

 
Uczestnicy projektu (doktoranci) zostali wyłonieni w drodze konkursu rozstrzyganego przez 

Komisję Stypendialną, którego wyniki zatwierdzał Zarząd Województwa Lubelskiego. Stypendia są 

przyznane na okres maksymalnie 18 miesięcy i wypłacane co 3 miesiące na konta bankowe 
doktorantów. Wysokość miesięczna stypendium wynosiła ok. 3656 zł/m-c.  

 
O stypendium mogły ubiegać się osoby, spełniające łącznie następujące kryteria: 

 

 doktoranci uczelni wyższych lub placówek naukowych, mających siedzibę na terenie 
Województwa Lubelskiego i posiadających możliwość nadawania stopnia naukowego 

doktora, 
 których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego. 

 

Wyjątkowo, stypendium może zostać przyznane doktorantowi, który ma miejsce zamieszkania na 
terenie województwa lubelskiego i pracuje nad rozprawą doktorską na uczelni wyższej lub 

w placówce naukowej, mającej siedzibę na terenie województwa lubelskiego, a jedynie z przyczyn 
formalnych - brak uczelni wyższej lub placówki naukowej uprawnionej do nadawania stopnia 

naukowego doktora na terenie województwa lubelskiego w dziedzinie naukowej, której dotyczy 

praca doktorska - przewód doktorski ma wszczęty na uczelni wyższej lub w placówce naukowej 
spoza terenu województwa lubelskiego. 

 
W pierwszej kolejności wsparcie skierowane było do:  

 

 doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R 
z terenu woj. lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – I grupa, 

 
 doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R 

spoza terenu woj. lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – II 
grupa. 
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4.3. Zakres raportów z badań 

Niniejsze badanie podzielone było na dwa etapy. Pierwszy etap badania zakończony został 

przekazaniem Zamawiającemu do dnia 31 grudnia 2012 r. raportu cząstkowego zawierającego:  
 

 wstępną analizę porównawczą zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców na 

wyniki badań prac naukowych objętych wsparciem,  
 analizę zainteresowania realizacją projektu,  

 wstępne wyniki badań dotyczące 2 szczegółowego problemu badawczego,  
 wyniki badań dokumentów dostępnych (dokumenty strategiczne, streszczenia 

prac doktorskich dostępnych w tym okresie). 

 
II etap badania zakończony został przekazaniem Zamawiającemu niniejszego raportu końcowego 

z badania w terminie do 20 listopada 2013 r.  
 
 

4.4.  Kryteria badawcze 

Głównym kryterium ewaluacyjnym jest kryterium skuteczności - rozumianej jako określenie czy 

i na ile wsparcie w ramach programu stypendialnego złożonego z projektów Stypendia naukowe 
dla doktorantów oraz Stypendia naukowe dla doktorantów II, udzielone doktorantom kształcącym 
się na kierunkach priorytetowych dla rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny przełoży się na rozwój 

procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce. 
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5. Metodologia badawcza 

Opracowana na potrzeby niniejszego badania metodologia badawcza, zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego, została oparta o triangulację metodologiczną dotyczącą: 

 metod i technik badawczych, 
 źródeł i typów danych, 

 technik analitycznych, 
 teorii wyjaśniających. 

 

Takie podejście służy zgromadzeniu wszechstronnego materiału badawczego i poddaniu go 
kompleksowej analizie i ocenie. 

 

5.1. Triangulacja metodologiczna  

Triangulacja źródeł i typów danych (1. poziom triangulacji): w ramach realizacji badania 
przeanalizowane zostały:    

 

dane zastane, w szczególności  
 

 dokumenty strategiczne takie jak: Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Lubelskiego oraz Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, 

 dokumenty programowe dotyczące projektów systemowych Stypendia naukowe 
dla doktorantów II i Stypendia naukowe dla doktorantów, 

 wszystkie streszczenia prac doktorskich, 

 karty ocen merytorycznych wniosków doktorantów o przyznanie stypendium, 
 raporty z badań ewaluacyjnych projektu Stypendia naukowe dla doktorantów, 

 dane pochodzące z Podsystemu Monitorowania EFS (PEFS). 

 
dane wywołane pochodzące od różnych grup respondentów, w tym od: 

 
 doktorantów korzystających ze stypendium przyznanych w ramach programu 

stypendialnego, 
 przedsiębiorców i jednostek z sektora B+R współpracujących z doktorantami 

w ramach prac doktorskich i zainteresowanym wdrożeniami ich wyników, 

 przedstawicieli jednostek naukowych z województwa lubelskiego, 
 autorów/osób zaangażowanych w przygotowanie Regionalnej Strategii 

Innowacji, 
 przedstawicieli Zamawiającego, 

 promotorów prac doktorskich, 

 przedstawicieli IOB działających na terenie województwa lubelskiego. 
 

 
Triangulacja metod i technik badawczych (2. poziom triangulacji): w badaniu tych samych 

zagadnień zastosowane zostały różne metody i techniki badawcze, co pozwoliło na uchwycenie 
różnych aspektów badanego przedmiotu, a także na wykorzystanie mocnych stron każdej metody 

oraz neutralizacji ich niedoskonałości. Badanie oparto o następujące metody, techniki i narzędzia 

badawcze: 
 

  W zakresie gromadzenia danych: 

analiza desk research 
 jakościowa 

 ilościowa 

badania terenowe: 

 badanie kwestionariuszowe techniką CAWI (ankiety 

internetowej wspomaganej komputerowo), 
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 badanie kwestionariuszowe techniką CAWI, wspomagane 

dodatkowo telefonicznie, w szczególności w odniesieniu do 

grupy przedsiębiorców, 
 wywiady indywidualne. 

 W zakresie analizy i oceny danych: 

 analiza ilościowa, 

 analiza jakościowa danych, 

 analiza efektu deadweight, 

 analiza efektów mnożnikowych i efektów synergii (głównie 

w zakresie efektów wynikających z faktu współpracy z 

przedsiębiorstwami), 
 panel ekspertów. 

 

 
Triangulacja teorii wyjaśniających (3. poziom triangulacji): w ramach badania badacze sięgali 

po różne koncepcje teoretyczne wyjaśniające zmiany jakościowe, mające swoje źródła 

w innowacjach i transferze technologii, w szczególności: 
 

 teorie zachowań jednostki, 

 teorie wyjaśniające zachowania organizacji (relacje jednostka 

naukowa – doktorant, jednostka naukowa – przedsiębiorca, 
przedsiębiorstwo – doktorant), 

 teorie na poziomie makroekonomicznym upatrujące przyczynę 

wzrostu gospodarczego w postępie naukowym i 

technologicznym. 
 

Triangulacja perspektyw badaczy (4. poziom triangulacji): ewaluacja została przeprowadzona 
przez zespół kilku badaczy o dużym doświadczeniu zarówno w samej ewaluacji interwencji 

publicznej, ale co ważne także w obszarze komercjalizacji wiedzy. Pozwoliło to na uzyskanie 
bogatego i wiarygodnego obrazu badanych zjawisk.  
 
 

5.2.  Metodologia badania 

 

W ramach badania wykonana została analiza desk research dostępnych w tym okresie 
dokumentów, badanie doktorantów metodą ankiety internetowej (CAWI), badanie 

przedsiębiorców metodą CAWI wspomaganą telefonicznie, indywidualne wywiady pogłębione oraz 

studia przypadków.  
 

 

5.2.1.  Analiza desk research  

Jakościowa analiza danych zastanych objęła szeroki zestaw danych, pochodzących z różnych 

kategorii dokumentów, wymienionych poniżej. 

  

Badane dokumenty  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Dokumenty Strategiczne regionu lubelskiego: Regionalna Strategia Innowacji, 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

 Streszczenia prac doktorskich 

 Wnioski doktorantów o przyznanie stypendiów 

 Karty ocen merytorycznych wniosków doktorantów 



19 

 

 Oświadczenia o współpracy doktorantów z przedsiębiorstwami/jednostkami 

sektora B+R 

 Listy rankingowe w ramach programu stypendialnego 

 Raporty ewaluacyjne z realizacji programu stypendialnego  

 Raporty z badań dotyczących innowacyjności regionu lubelskiego, RSI, 
instrumentów wsparcia współpracy doktorantów z przedsiębiorstwami, itd. 

 Raporty z badań ewaluacyjnych zagranicznych programów stypendialnych 

 
Przeprowadzona została analiza treści dostępnych w Internecie w związku z analizą karier 

doktorantów. Przeanalizowane zostały serwisy takie jak Facebook, Linkedin, Goldenline, strony 
internetowe pracodawców itd. W ramach badania oferty naukowej regionu przeanalizowane 

zostały strony internetowe lubelskich jednostek naukowych. W analizie porównawczej 
zagranicznych instrumentów stypendialnych korzystaliśmy również z takich strony internetowych 

jak m.in. http://www.glaucoma.org, http://web.mit.edu, http://careerinfonet.org, 

http://www.anrt.asso.fr/, http://www.rcuk.ac.uk. 

 
5.2.2. Badanie ankietowe doktorantów metodą CAWI 

 

Docelowo założyliśmy wskaźnik udziału ze strony doktorantów na poziomie 90% dla doktorantów 
z II edycji programu stypendialnego oraz 60% dla doktorantów z I edycji programu. Oznacza to 

odpowiednio 190 (90% z 212) respondentów dla II edycji i 68 (60% ze 114) respondentów dla I 
edycji programu, czyli łącznie 258 ankiet. 

Uzyskaliśmy zwrot ankiet przekraczający zakładane wskaźniki i badaniem zostało objętych: 

 80 doktorantów uczestników projektu Stypendia naukowe dla doktorantów, 
 201 doktorantów uczestników projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II. 

 

5.2.3. Badanie przedsiębiorców / jednostek sektora B+R metodą CAWI 

 

Jednym z celów badania była weryfikacja skali istniejącej współpracy pomiędzy doktorantami 
realizującymi swoje prace doktorskie, a podmiotami z sektora B+R oraz przedsiębiorstw, które 

potencjalnie zainteresowane są wdrożeniem wyników prac doktorskich w swojej działalności. 

W celu ustalenia faktu istnienia współpracy na dzień badania poprosiliśmy doktorantów w ankiecie 
CAWI o wskazanie danych podmiotu/podmiotów, z którymi współpracują, a także danych 

kontaktowych opiekuna doktoranta.  
 

Skala współpracy aktualizowana była kilkakrotnie w ciągu trwania badania. Tworzona w ten 

sposób baza podlegała weryfikacji poprzez sprawdzenie czy wskazany przez doktoranta podmiot 
należy do sektora B+R/przedsiębiorstw. W przypadku gdy doktorant zadeklarował współpracę, 

a nie podał danych bądź też dane te były niepełne, kontaktowaliśmy się z doktorantem w celu 
wyjaśnienia sytuacji. W części przypadków doktoranci przyznawali, że współpraca jest raczej 

formalnością, bądź też z różnych względów nastąpiło zawieszenie współpracy (np. 

w przedsiębiorca stwierdzał w toku prowadzonych przez doktoranta badań, że proponowana przez 
niego technologia jest zbyt skomplikowana i droga oraz nie przekłada się na korzyści z wdrożenia 

w wystarczająco krótkim czasie). W części przypadków przedsiębiorcy oraz doktoranci nie chcieli 
ujawniać szczegółów współpracy, jak i przedmiotu wdrożenia przed zakończeniem prac badawczo 

– rozwojowych oraz dokonaniem ochrony własności intelektualnej.  
 

W taki sposób powstała baza doktorantów, którzy na dzień badania posiadają aktualną 

współpracę z przedsiębiorcą, jednostką sektora B+R. W badanej populacji liczba pracujących 
doktorantów wyniosła 82. Zgodnie z przyjętą metodologią badanie CAWI w grupie 

przedsiębiorców/doktorantów było prowadzone tylko dla tych prac doktorskich, których doktorant 
wypełnił ankietę oraz wskazał podmiot współpracujący. W związku z powyższym operat badawczy 

http://www.glaucoma.org/
http://web.mit.edu/
http://careerinfonet.org/
http://www.anrt.asso.fr/
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w grupie przedsiębiorców/jednostek sektora B+R wyniósł 82, a poziom zrealizowania próby ok. 

75% (62 ankiety).  
 

 
Rysunek 1 Populacja podmiotów współpracujących z doktorantami w ramach prac doktorskich 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=62). 

 

5.2.4. Indywidualne wywiady pogłębione  

W ramach badania przeprowadziliśmy wywiady łącznie z 28 osobami reprezentującymi poniższe 

grupy: 

 Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (3) – kierownictwo 

oraz specjaliści odpowiedzialni za kwestię transferu technologii oraz koordynujący badane 
projekty. 

 Przedstawiciele jednostek naukowych (5) – kluczowe uczelnie wyższe województwa 

lubelskiego, z których pochodzili doktoranci biorący udział w obu projektach, tj. 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
Wywiady przeprowadzone zostały z osobami odpowiedzialnymi za kwestie transferu 

technologii oraz współpracy z przedsiębiorstwami. 
 Przedstawiciele IOB (3) / autorzy RSI (2) – wybrane zostały kluczowe instytucje otoczenia 

biznesu takie jak: Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski 

Park Naukowo Technologiczny. Ponadto zostały przeprowadzone wywiady z autorami RSI 
oraz jej aktualizacji.  

 Promotorzy prac doktorskich (5) – promotorzy prac doktorskich wybranych do studiów 
przypadku. 

 Przedsiębiorstwa / jednostki sektora B+R (5) – zainteresowane wdrożeniem wyników prac 

doktorskich będących przedmiotem studiów przypadku. 
 Doktoranci (5), których prace doktorskie stanowią przedmiot studiów przypadku. 

 

5.2.5. Studia przypadków  

Wykonano 5 studiów przypadków dotyczących prac doktorskich o dużym potencjale 

komercjalizacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

70,92% 

29,03% 
sektor 
przedsiębiorstw 

sektor B+R 
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5.2.6. Pytania i hipotezy badawcze  

W ramach badania poddano weryfikacji szereg hipotez badawczych przedstawionych poniżej.  
 

 
P.1 Stopień zapotrzebowania środowiska przedsiębiorców, sektora B+R na wyniki 

badań prac naukowych doktorantów (na jakie prace)? 

H1 : Przedsiębiorcy wykazują zapotrzebowanie na wyniki badań naukowych doktorantów. 

H2 : Sektor B+R wykazuje zapotrzebowanie na wyniki badań naukowych doktorantów.  

H3 : Stopień zapotrzebowania przedsiębiorców oraz sektora B+R na wyniki prac naukowych 

doktorantów zależy od dziedziny, w którą wpisuje się temat pracy doktorskiej.  

P.2 Czy i pod jakimi warunkami projekty realizowane przez doktorantów mają szanse 
na wdrożenie? 

H4 : Współpraca z przedsiębiorstwem/jednostką sektora B+R zwiększa szanse na wdrożenie 

wyników pracy doktorskiej. 

H5 : Odpłatne udostępnienie przez doktoranta wyników pracy doktorskiej 

przedsiębiorcy/jednostce sektora B+R zwiększa szanse na wdrożenie ich wyników. 

H6 : Poziom innowacyjności wyników prac doktorskich wpływa na szansę wdrożenia. 

H7 : Stopień gotowości wyników prac doktorskich do wdrożenia zwiększa szanse na 

wdrożenie.  

H8 : Charakter pracy doktorskiej wpływa na szanse na wdrożenie (charakter pracy 

doktorskiej rozumiany jest jako teoretyczny i doświadczalny). 

H9 : Dziedzina pracy doktorskiej wpływa na szanse na wdrożenie. 

H10 : Stopień zaangażowania przedsiębiorcy/jednostki z sektora B+R na etapie realizacji 

badań przez doktoranta wpływa na szanse na wdrożenie.  

H11 : Koszt wdrożenia wpływa na szanse na wdrożenie.  

H12 : Działania przygotowawcze doktoranta do wdrożenia zwiększają szanse na wdrożenie. 

H13 : Gotowość doktoranta do zaangażowania własnych środków finansowych w celu 

komercjalizacji wyników pracy zwiększa szansę na wdrożenie. 

H14 : Ocena na obronie pracy doktorskiej koreluje z szansą na wdrożenie. 

H15 : Ocena z wniosku o udzielenie stypendium koreluje z szansą na wdrożenie. 

P.3 W jakim stopniu projekty realizowane przez doktorantów wzmacniają procesy 

innowacyjne w gospodarce regionu? 
H16 : Współpraca z doktorantem zwiększa konkurencyjność jednostek z sektora B+R. 

H17 : Współpraca z doktorantem zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw. 

H18 : Przedsiębiorcy wykazujący zainteresowanie wdrożeniem wyników prac doktorantów 

współpracują ze światem nauki również w innych obszarach/realizują własne projekty 

badawczo rozwojowe. 

H19 : Program stypendialny zwiększa skłonność doktorantów do podejmowania działań 

w zakresie wdrożenia wyników pracy doktorskiej.  

P.4 Wpływ programu stypendialnego na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjnego 

podejścia przedsiębiorców. 

H20 : Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem stypendialnym 

wpływa na wzrost przedsiębiorczości. 

H21 : Kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego wpływają na prowdrożeniowy 

charakter prac doktorskich.  

H22 : Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem stypendialnym 

wpływa na wzrost innowacyjnego podejścia przedsiębiorców. 
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P.5 Wpływ współpracy doktorantów z przedsiębiorcami na wyniki i jakość prac 

naukowych. 
P.5.1 Wpływ współpracy doktorantów z jednostkami z sektora B+R na wyniki i jakość 

prac naukowych. 
P.5.2 Wpływ zakresu współpracy i sposobu zaangażowania przedsiębiorcy/jednostki 

z sektora B+R na wyniki i jakość prac naukowych 

H23 : Współpraca doktorantów z przedsiębiorcami wpływa na wyniki i jakość prac 

naukowych.  

H24 : Zakres współpracy przedsiębiorcy/jednostki z sektora B+R wpływa na wyniki i jakość 

prac naukowych. 

H25 : Sposób zaangażowania przedsiębiorcy/jednostki z sektora B+R na etapie realizacji 

badań przez doktoranta wpływa na wyniki i jakość prac naukowych. 

P.6 W jakim stopniu oferta naukowa (podaż) odpowiada na potrzeby gospodarki 
regionu (popyt)? 

P.6.1 W jakim stopniu wyniki prac doktorskich objętych programem stypendialnym 

stanowią element oferty naukowej regionu? 
P.6.2 Czy przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami w ramach prac doktorskich 

współpracują z jednostkami naukowymi z regionu w innych obszarach?  
P.6.3 Czy udział w programie stypendialnym zwiększył świadomość doktorantów w 

zakresie korzyści zajmowania się pracami badawczymi, które mają istotne znaczenie 

dla rozwoju? 
 

H26 : Oferta naukowa (podaż) odpowiada na potrzeby gospodarki regionu (popyt). 

H27 : Wyniki prac doktorskich objętych programem stypendialnym stanowią element oferty 

naukowej regionu. 

H28 : Przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami w ramach prac doktorskich 

współpracują z jednostkami naukowymi z regionu w innych obszarach. 

H29 : Udział w programie stypendialnym zwiększył świadomość doktorantów w zakresie 

korzyści zajmowania się pracami badawczymi, które mają istotne znaczenie dla 

rozwoju regionu. 

P.7 Analiza karier (nauka, biznes, B+R) uczestników projektu „Stypendia naukowe dla 

doktorantów. 

P.7.1 Czy przebieg kariery doktorantów korzystających ze stypendiów ma wpływ na 
wdrożenie wyników pracy ? 

P.7.2 W jaki sposób udział w programie stypendialnym wpłynął na jakość pracy 
doktorskiej, możliwość wdrożenia jej wyników? 

 

H30 : Przebieg kariery doktorantów ma wpływ na wdrożenie wyników pracy doktorskiej. 

H31 : Udział w programie stypendialnym pozytywnie wpłynął na jakość pracy doktorskiej 

i możliwość wdrożenia jej wyników. 

H32 : Udział w programie stypendialnym ma wpływ na karierę zawodową doktoranta. 

P.8 Skuteczność programu stypendialnego na tle rozwiązań europejskich. 
P.8.1 Skuteczność i efektywność programu stypendialnego na tle rozwiązań 

funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
 

H33 : Program stypendialny cechuje się skutecznością (wzmacnia procesy innowacyjne 

w regionie) na tle rozwiązań europejskich.  

H34 : Program stypendialny cechuje się skutecznością (wzmacnia procesy innowacyjne 

w regionie) i efektywnością na tle rozwiązań funkcjonujących w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki.  
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6. Wyniki badania 

6.1.  Dokumenty strategiczne województwa 

 

Program stypendialny wspierający doktorantów realizowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w Lublinie, jako projekt systemowy współfinansowany z Poddziałania 

8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, jest jednym z narzędzi 
przyczyniających się do realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 

(RSI WL).  
Regionalna Strategia Innowacji z 2004 roku jest dokumentem stanowiącym produkt finalny 

realizacji specjalnego projektu celowego Komitetu Badań Naukowych nr 3284/C.RSI-6/2003 
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i wykonana została 

przez ekspertów z Politechniki Lubelskiej. W dniu 30 lipca 2012 r. Sejmik Województwa 

Lubelskiego podjął uchwałę Nr XXIV/399/2012 o przystąpieniu do opracowania aktualizacji 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. RSI WL 2020 będzie 

stanowić uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 w zakresie 
dotyczącym rozpoznania potencjału innowacyjnego regionu oraz wskazania kierunków jego 

wzmacniania i wykorzystywania w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej Lubelszczyzny, 

zwłaszcza w kontekście identyfikacji i wsparcia rozwoju regionalnych obszarów inteligentnej 
specjalizacji.1 

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zdefiniowano cztery cele strategiczne 
zmierzające ku wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej regionu zarówno dla firm globalnych, które 

zasiliłyby kapitałowo rynek innowacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, które na 
Lubelszczyźnie odnalazłyby sprzyjający klimat dla rozpoczynania i rozwoju działalności 

gospodarczej.2 

 
Rysunek 2 Cele strategiczne RSI WL. 

 
 

Pomimo, iż RSI nie definiuje bardzo szczegółowych działań służących jej realizacji, to należy 
stwierdzić, że badany program stypendialny przyczynia się do realizacji wszystkich celów RSI 

w różnym stopniu, przy czym w największym stopniu przekłada się na wzrost przedsiębiorczości 

w regionie oraz wzrost konkurencyjności oferty naukowo – dydaktycznej. W zakresie wzrostu 
przedsiębiorczości w regionie na uwagę zasługuje wpływ programu stypendialnego 

w obszarach rozwoju usług wysokospecjalistycznych, wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez rozwój współpracy ze sferą B+R, a także rozwoju kapitału 

ludzkiego w kontekście transferu nowoczesnej wysoko specjalistycznej wiedzy 

                                                
1 Dariusz Mazurkiewicz, Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020, str. 3 
2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego. Innowacyjna Lubelszczyzna – przeobrażanie pomysłów w 
działanie, Lublin 2004, str. 56. 

Wzrost przedsiębiorczości w regionie 

Poprawa efektywności rolnictwa klasycznego 

Rozwój sektora produktów ekologicznych 

Wzrost konkurencyjności oferty naukowo-
dydaktycznej  
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bezpośrednio do przedsiębiorstw, jaką stanowią nie tylko same wyniki prac naukowych 

doktorantów, ale także wymiana wiedzy pomiędzy doktorantem a pracownikami przedsiębiorstw 
następuje podczas wszystkich etapów współpracy w ramach prowadzonych przez doktorantów 

badań.  
 

W obszarze celu strategicznego wzrost konkurencyjności oferty naukowo – dydaktycznej 
realizacja projektu stypendialnego przyczynia się w szczególności do rozwoju współpracy sfery na-

uki i biznesu, a także zwiększenia elastyczności oferty naukowo – badawczej, co zostało 
wyjaśnione poniżej.  

Program stypendialny wspierający doktorantów w realizacji ich prac doktorskich, poprzez swoje 

założenia i kryteria wyboru projektów, przyczynia się do niwelacji słabych stron regionu, 
zdefiniowanych w RSI, w szczególności takich jak:  

 

 niski poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami w regionie - brak 

efektywnego systemu wymiany informacji i wiedzy, 
 struktura usług i ofert jednostek B+R niedostosowana do potrzeb przedsiębiorców, 

 niedostrzeganie roli jednostek B+R jako partnerów przedsiębiorstw w procesie innowacji, 
 brak powstających przy uczelniach firm odpryskowych (spin offs). 

Współpraca z doktorantem w zakresie wdrażania wyników pracy doktorskiej jest dobrym 
sposobem na przełamanie barier i zapoczątkowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcą a sferą 

B+R. Kontakty z aparatem biurokratycznym związanym z jednostką naukową są w opisywanej 
formie współpracy ograniczone do minimum, a przedsiębiorca pozostaje w bezpośrednim 

kontakcie z doktorantem. Współpraca z naukowcem w tym zakresie przełożyła się na to, że 

przedsiębiorcy dostrzegli potencjał tkwiący w nauce w kontekście możliwości wykorzystania 
pewnych rozwiązań we własnej działalności. Przedsiębiorcy oraz jednostki sektora B+R 

zainteresowane wdrożeniem wyników prac doktorskich osiągną wymierne korzyści ze współpracy 
oraz wdrożenia wyników badań naukowych doktorantów.  

O próbie dopasowania oferty naukowców (doktorantów) do potrzeb przedsiębiorców świadczy 
także skala modyfikacji zakresu badań w pracach doktorskich w efekcie współpracy 

z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R. Tego typu inicjatywy pozwolą skojarzyć sektor 
B+R z przedsiębiorstwami, bez konieczności angażowania środków finansowych przedsiębiorstw w 

realizację projektu badawczego. Jest to o tyle ważne, że w wielu badaniach kwestie finansowania 
są podkreślane jako jedna z przyczyn braku współpracy na linii nauka – biznes. Zapoczątkowana 

w związku z pracą doktorską współpraca może zbliżyć ze sobą te dwa środowiska oraz 

zaowocować realizacją projektów badawczych poprzez np. o konsorcja naukowe z udziałem 
przedsiębiorców.  

Część badanych doktorantów deklaruje zainteresowanie i gotowość utworzenia spółki spin–off / 
spin–out na bazie wyników prowadzonych w ramach pracy doktorskiej badań i w ten sposób 

dokonać komercjalizacji.  
 

Kolejnym ważnym dokumentem, który został przeanalizowany w kontekście celów niniejszego 

badania jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Strategia 
została przyjęta w czerwcu roku 2013. 
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Rysunek 3 Cele strategiczne SRWL na lata 2014 - 2020. 

 
 
 

Program stypendialny dla doktorantów wpisuje się głównie w realizację celów strategicznych 
2 „Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz 3 „ Selektywne zwiększanie 

potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości 

i innowacyjności regionu”, w szczególności poprzez realizację następujących celów operacyjnych: 
 

 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego – znaczna część prac doktorskich dotyczy 
rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie, w szczególności w obszarach 

poprawy przetwórstwa artykułów rolnych w regionie oraz zwiększenia konkurencyjności 
technologicznej przemysłu spożywczego w priorytetowych dla regionu branżach. 
 

 Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji 

ich wyników – program stypendialny realizowany jest w oparciu o wytypowane 
kluczowe dla rozwoju województwa branże. 
 

 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw – istotny udział doktorantów 

objętych programem stypendialnym zakłada współpracę z przedsiębiorstwami z regionu 
zmierzającą do wdrożeń wyników prac naukowych doktorantów w działalności tych 

podmiotów. Większość prac doktorskich cechuje krajowy poziom innowacyjności, co może 

skutkować wzrostem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia. 
 

W myśl strategii Europa 2020 przewagi konkurencyjne regionów powinny być oparte na tzw. 
inteligentnych specjalizacjach (smart specializations). Inteligentna specjalizacja oznacza 

koncentrację działań i środków finansowych na ograniczonej liczbie priorytetów badawczo-
rozwojowych i innowacyjnych niezbędnych do rozwoju ważnych dla województwa obszarów 

działalności gospodarczych, co prowadzi w krótszym okresie czasu do technologicznej 

i pozatechnologicznej modernizacji sektorów, wzrostu produktywności zasobów oraz 
dywersyfikacji struktury gospodarczej, w dłuższym zaś – do pojawienia się nowych, 

zaawansowanych technologicznie przemysłów i usług. 

Jak już zostało powiedziane wcześniej wspieranie prac doktorskich z dziedzin kluczowych dla 
regionu może być dobrym instrumentem wsparcia jego rozwoju. Mając na uwadze nową 

koncepcję specjalizacji regionalnej należy dostosować do niej instrument w postaci stypendiów 
doktoranckich, który będzie bazował na endogenicznym potencjale, jednakże współpraca 

pomiędzy doktorantem a przedsiębiorcą/jednostką sektora B+R nie powinna być traktowana 

wyłącznie w ujęciu regionalnym, pomiędzy podmiotami mającymi swoją siedzibę i jednostkę 
macierzystą w województwie lubelskim. Stąd też proponujemy, aby finansowanie stypendiów 

doktoranckich w dziedzinach kluczowych dla rozwoju regionu obejmowało kilka ścieżek, zależnie 
od rodzaju wnioskodawcy. Kluczowym dla rozwoju regionu jest nie tyle kooperacja obu partnerów 

Wzmacnianie urbanizacji regionu  

Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 

Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, 
zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i 
innowacyjności regionu 

Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa 
integracja regionu 
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pochodzących z województwa, ale fakt pozostania w jednostce macierzystej czy też 

w przedsiębiorstwie z regionu własności intelektualnej powstałej w ramach pracy doktorskiej.  

Rysunek 4 Koncepcja wsparcia stypendialnego w kontekście kształtowania inteligentnej specjalizacji  

regionu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Zależnie od przyjętego powyżej schematu wyróżnić możemy 2 typy wnioskodawców ubiegających 

się o wsparcie stypendialne. W przypadku kooperacji pomiędzy doktorantem z regionalnej 
jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwem spoza regionu wnioskodawcą powinien być doktorant, 

przy czym prawa własności intelektualnej powinien posiadać doktorant i/lub jednostka 

macierzysta. W schemacie kooperacji doktoranta spoza regionu oraz przedsiębiorcy z regionu 
wnioskodawcą powinien być przedsiębiorca, który wnioskując o wsparcie dla doktoranta otrzymuje 

np. pomoc de minimis oraz posiada prawa własności intelektualnej do opracowanych 
w trakcie współpracy wyników. W schemacie współpracy przedsiębiorcy i doktoranta z jednostki 

naukowej z regionu wnioskodawcą może być jedna lub druga strona, a we wniosku powinni 
przedstawić koncepcję podziału praw własności intelektualnej.  

Podsumowując, inteligentna specjalizacja regionu może być tworzona we 
współpracy z podmiotami z innych regionów, ale wspierając projekty 
angażujące podmioty z innych regionów należy zapewnić, aby prawa własności 
intelektualne będące efektem wspieranej pracy doktorskiej pozostały 
w regionie – u doktorantów albo w lubelskich przedsiębiorstwach / jednostkach 
naukowych. 
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6.2. Zainteresowanie doktorantów udziałem w programie stypendialnym 

Poniższa tabela przedstawia skalę zainteresowania doktorantów programem stypendialnym. Jak 

widać, w każdym z projektów, z naboru na nabór liczba składanych wniosków rośnie. Największą 
liczbę wniosków doktoranci złożyli w ostatnim naborze do projektu Stypendia naukowe dla 

doktorantów 
w roku 2010. 

 
Tabela 1 Liczba złożonych wniosków oraz liczba dofinansowanych projektów w programie stypendialnym. 

Nabór 
Liczba złożonych 

wniosków 
Liczba wniosków 

poprawnych formalnie 
Liczba wniosków na 
liście rankingowej 

2008/I 64 53 18 

2009/II 97 90 48 

2010/III 162 157 48 

2011/I 126 116 60 

2012/II 136 129 60 

2012/III 158 149 65 

2012/IV 137 132 27 

SUMA 880 826 326 
Źródło: opracowanie własne na podstawie list rankingowych. 
 

Udział wszystkich dofinansowanych projektów doktorantów w łącznej liczbie złożonych wniosków 
wynosi 37,05%. W projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów dofinansowano ok. 35% 

złożonych wniosków, natomiast w drugim projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów II udział 

projektów dofinansowanych w łącznej liczbie złożonych wniosków jest większy i wynosi ok. 44%. 
Szczegółową skalę zainteresowania doktorantów udziałem wyrażoną udziałem dofinansowanych 

wniosków w programie stypendialnym przedstawia poniższy wykres. 
 
Rysunek 5 Udział wniosków dofinansowanych w poszczególnych naborach. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie list rankingowych. 
 

Jak widzimy w naborach do projektu Stypendia naukowe dla doktorantów, realizowanego 
w latach 2008 – 2010, zainteresowanie doktorantów wyrażone liczbą złożonych wniosków 

w stosunku do liczby przyznanych stypendiów zmienia się. W pierwszym i trzecim naborze 
zainteresowanie uzyskaniem było znacznie większe niż w drugim naborze w 2009 roku, przy czym 

kryteria przyznania wsparcia pozostały niezmienne. 
 

W projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów II realizowanym w latach 2010-2013 

zainteresowanie ze strony doktorantów, przejawiające się wskaźnikiem liczby udzielonych 
stypendiów do liczby złożonych wniosków, jest nieco niższe niż w pierwszym projekcie, ale 

w miarę stabilne w każdym naborze.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2008/I 2009/II 2010/III 2011/I 2012/II 2012/III 2012/IV 

34% 

53% 

31% 

52% 

47% 
44% 

20% 



28 

 

 

6.2.1. Doktoranci i ich prace 

 
Spośród 281 doktorantów biorących udział w badaniu, 80 obroniło swoje prace doktorskie, 24 

zakończyło etap badań i jest przed obroną, natomiast w przypadku 177 doktorantów prace 
doktorskie są w toku. Udział poszczególnych grup przedstawia wykres poniżej. Warto podkreślić, 

że ok. 75% prac doktorskich w toku jest na poziomie zaawansowania powyżej 50%. Ok. 38% 

respondentów, których prace zostały obronione planuje kontynuację badań będących 
przedmiotem rozprawy doktorskiej w pracy habilitacyjnej.  

 
Rysunek 6 Stan zaawansowania prac doktorskich. 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=281). 

 
 

Zdecydowana większość prac doktorskich objętych programem stypendialnym ma charakter 
doświadczalny (ponad 96%), natomiast niecałe 4% to prace o charakterze teoretycznym. 

Znajduje to również potwierdzenie w ocenie przez doktorantów stwierdzenia „moja praca 
doktorska ma charakter przede wszystkim teoretyczny, a jej rezultaty są trudne do wdrożenia”. 

Badani doktoranci raczej nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, co wyrażone jest średnią ocen 

1,39 wśród doktorantów współpracujących oraz średnią 1,98 wśród doktorantów 
współpracujących, gdzie ocenia minimalna 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, 

a maksymalna 5 „zdecydowanie się zgadzam”. W przypadku blisko 23,5% doktorantów pracę 
doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, natomiast w pozostałych 

przypadkach jest to wyłącznie praca indywidualna. W przypadku ponad 18% doktorantów środki 
finansowe na realizację badań będących przedmiotem prac doktorskich pochodziły z innego 

projektu badawczego. Jeśli chodzi o formy rozpraw doktorskich, dominowały maszynopisy książek 

oraz spójne tematycznie publikacje artykułów w czasopismach naukowych. Szczegółowy wykaz 
głównych form rozpraw badanych doktorantów przedstawia poniższy wykres. 

 
Rysunek 7 Formy rozpraw doktorskich badanych doktorantów. 

 
 

Źródło: ankieta CAWI (n=281). 

 

62,99% 8,54% 

28,47% 

W toku Zakończone i przed obroną Zakończone i obronione 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2% 2% 
6% 

10% 
14% 

18% 

48% zbiór rozdziałów w 
książkach wydanych 
praca konstrukcyjna 

książka wydana  

praca projektowa 

praca technologiczna 

zbiór artykułów w 
czasopismach naukowych 



29 

 

Środki finansowe na realizację prac doktorskich pochodziły z wielu różnych źródeł. Poza 

stypendium doktoranckim udzielonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
badania finansowane były w szczególności ze stypendium doktoranckiego udzielonego przez 

jednostkę macierzystą oraz, co ciekawe, ze środków własnych doktorantów. Szczegółowe wyniki 
w tym zakresie przedstawia wykres poniżej.  

 
Rysunek 8 Źródła finansowania pracy doktorskiej inne niż program stypendialny. 

 
 

Źródło: ankieta CAWI (n=281). 
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6.3. Zapotrzebowanie przedsiębiorców, sektora B+R na wyniki prac 

naukowych doktorantów 

 

Należy podkreślić na wstępie, iż zasady przydzielania stypendiów doktoranckich przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów II 
zmieniły się w porównaniu do pierwszego projektu – Stypendia naukowe dla doktorantów 

realizowanego w latach 2008-2010. W projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów II, położono 
duży nacisk na wybór doktorantów mających nawiązaną współpracę z przedsiębiorcą/jednostką 

sektora B+R, a wyniki badań prac doktorskich doktorantów dotyczyły bezpośrednio przedmiotu 

działalności przedsiębiorcy/jednostki sektora B+R. Dlatego, uwzględniając zróżnicowane kryteria 
wyboru doktorantów, stopień współpracy doktorantów z przedsiębiorstwami czy jednostkami 

sektora B+R dotyczący wdrożeń wyników prac doktorskich w działalności tych podmiotów jest 
w niniejszym badaniu rozpatrywany na kilku płaszczyznach: 
 

 deklaracji współpracy doktoranta we wniosku o udzielenie wsparcia stypendialnego oraz 

w oparciu od deklarację doktoranta w ankiecie CAWI; 
 zakwalifikowania doktoranta do I, II lub III grupy na etapie oceny wniosku o udzielenie 

stypendium, gdzie dwie pierwsze grupy to doktoranci, którzy nawiązali współpracę 

z przedsiębiorstwami/jednostkami z sektora B+R, a trzecia grupa to doktoranci, którzy 
takiej współpracy nie nawiązali; 

 faktycznej współpracy oraz jej efektów, co zweryfikowane zostało w szczególności oparciu 
o informacje z ankiet CAWI wypełnianych przez doktorantów oraz przedsiębiorców / 

jednostki sektora B+R.  

Takie podejście badawcze pozwala porównać wpływ badanego instrumentu 
wsparcia na rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce. 

 

Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest porównanie skuteczności i efektywności nawiązanej 
współpracy doktorantów z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R we wdrażaniu wyników 

prac badawczych doktorantów w dwóch grupach, tj.: 
 

 grupie doktorantów z I projektu, w którym nie były określone preferencje wsparcia dla 

doktorantów współpracujących z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R, 
 grupie doktorantów z II projektu, w którym w pierwszej kolejności wsparcie mogli 

otrzymać doktoranci mający nawiązaną współpracę z przedsiębiorstwami/jednostkami 
z sektora B+R z terenu województwa lubelskiego lub spoza regionu. 

Założenia odnośnie współpracy z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R doktorantów 

z pierwszego projektu, czyli Stypendia naukowe dla doktorantów możemy zbadać wyłącznie na 
podstawie wyników przeprowadzonej ankiety internetowej z doktorantami oraz 

przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R, czyli faktycznej współpracy, która wywiązała się 

w toku prowadzonych przez doktoranta badań. 
 

H1: Przedsiębiorcy wykazują zapotrzebowanie na wyniki badań 
naukowych doktorantów. 

H2: Sektor B+R wykazuje zapotrzebowanie na wyniki badań 
naukowych doktorantów. 

Stopień zapotrzebowania środowiska przedsiębiorców / jednostek sektora B+R na wyniki prac 

naukowych doktorantów, może być wyrażony na kilka sposób, min. wskaźnikiem przynależności 
uczestnika projektu do I lub II grupy doktorantów w projekcie Stypendia naukowe dla 
doktorantów II. 
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Jak wynika z poniższej tabeli, w czterech przeprowadzonych do stycznia 2013 r. naborów do 

projektu, współpracę zadeklarowało (oraz została ona zaakceptowania przez UM WL) łącznie 97 
doktorantów, co stanowi ok. 46% populacji doktorantów z drugiego projektu, których łączna 

liczba wynosi 212 uczestników. 
 
Tabela 2 Stopień współpracy z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R doktorantów z projektu 
Stypendia naukowe dla doktorantów II. 

Nabór I grupa II grupa Razem 

I 26 5 31 

II 19 3 22 

III 21 1 22 

IV 22 0 22 

SUMA 66 9 97 
Źródło: opracowanie własne na podstawie list rankingowych. 

 
Analizując dane dotyczące nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora 

B+R zawarte we wnioskach doktorantów o udzielenie wsparcia stypendialnego zauważamy, że 
udział doktorantów deklarujących współpracę był znacznie wyższy na etapie aplikowania do 

projektu niż po etapie oceny merytorycznej wniosków. W przypadku doktorantów deklarujących 

współpracę ocenie podlegała m.in. użyteczność wyników pracy badawczej doktoranta 
w działalności przedsiębiorstwa/jednostki sektora B+R. Ocena współpracy prowadzona była 

w trzech aspektach: 
 sposobu wykorzystania wyników badań naukowych pracy doktorskiej przez 

przedsiębiorcę/jednostkę sektora B+R, 

 założeń powstania nowego produktu/usługi w działalności przedsiębiorcy/jednostki 
sektora B+R w wyniku wdrożenia badań naukowych pracy doktorskiej, 

 posiadania opracowanego biznesplanu w zakresie wdrażania wyników badań naukowych 
pracy doktorskiej przez przedsiębiorcę lub jednostkę z sektora B+R. 

Udział doktorantów z grupy I i II w ogólnej liczbie wspartych doktorantów jest o ok. 17% niższy 

niż udział doktorantów deklarujących posiadanie współpracy do wszystkich wniosków poprawnych 
formalnie na etapie ubiegania się o wsparcie.  

 
Tabela 3 Liczba doktorantów deklarujących współpracę na etapie wniosku o udzielenie stypendium – 
Stypendia naukowe dla doktorantów II. 

Nabór 

Liczba wniosków 
poprawnych 
formalnie 

(A) 

Liczba wniosków 
z zadeklarowaną 

współpracą 
(B) 

Udział % 
(B/A) 

Liczba wniosków 
na liście 

rankingowej 
(B) 

I i II 
grupa 
(C) 

Udział % 
(C/A) 

2011/I 116 45 38,79% 60 31 26,72% 

2012/II 129 38 29,46% 60 22 17,05% 

2012/III 149 32 21,48% 65 22 14,77% 

2012/IV 132 74 56,06% 27 22 16,67% 

Razem 526 189 35,93% 212 97 18,44% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o udzielenie stypendium. 

 

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą lub jednostką sektora B+R istotnie 
zwiększa szanse uzyskania wsparcia w ramach projektu. Wprowadzenie 
kryteriów dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami lub jednostkami 
sektora B+R nie zniechęciło doktorantów do ubiegania się o wsparcie 
stypendialne, jednakże przygotowane przez doktorantów wnioski aplikacyjne 
nie były wysokiej jakości. 

Mając na uwadze fakt, że program stypendialny powinien służyć wdrażaniu Regionalnej Strategii 

Innowacji zdaniem autorów raportu wszystkie stypendia powinny być udzielone na wsparcie 

współpracy pomiędzy doktorantami a przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R, które 
potencjalnie zainteresowanie są wdrożeniem wyników prac B+R. Wychodząc z takiego założenia 
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należy stwierdzić, że co do zasady stopień zapotrzebowania środowiska przedsiębiorców oraz 

sektora B+R na wyniki badań naukowych doktorantów jest niewystarczający.  
 

Podobną opinię wyrażają przedstawiciele środowiska instytucji otoczenia biznesu, lubelskiej nauki 
oraz przedstawiciele samorządu województwa, z którymi przeprowadziliśmy wywiady indywidualne 

w ramach badania. Stopień zapotrzebowania na wyniki prac przedsiębiorców 

z regionu jest relatywnie niski, w przeciwieństwie do zapotrzebowania jednostek z sektora B+R, 
które automatycznie wprowadzają wyniki badań doktorantów do swojej oferty. Co więcej, w 

przypadku jednostek sektora B+R przedmiot i założenia pracy doktorskiej są definiowane na 
wczesnym etapie z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki komercjalizacji w instytutach badawczych.  

W sytuacji wystąpienia faktycznej współpracy pomiędzy sferą nauki a biznesu, można zauważyć, 

że doprowadza ona do ciekawych rezultatów. W badanej populacji przedsiębiorstw/jednostek 
sektora B+R wyniki ankiety wskazują na istnienie zapotrzebowania na wyniki tych prac, o czym 

świadczy m.in. fakt, że 78% podmiotów współpracujących z doktorantami deklaruje wdrożenie 

wyników w swojej działalności. Blisko 22% podmiotów na chwilę obecną nie jest w stanie 
odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie na pytanie o wdrożenie, natomiast 1 podmiot nie wdroży 

wyników pracy doktorskiej.  
 

O stopniu zapotrzebowania na wyniki prac doktorskich świadczyć może również motywacja do 
podjęcia współpracy z doktorantem. Zdecydowaną większość badanych podmiotów 

współpracujących z doktorantami, zmotywowała do współpracy duża wartość wdrożeniowa pracy 

doktorskiej (76% wskazań), co było istotne zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla jednostek 
sektora B+R. Z drugiej strony przedsiębiorcy wskazywali na mało pozytywną przesłankę do 

podjęcia współpracy w kontekście zapotrzebowania na wyniki prac doktorskich jaką jest chęć 
pomocy doktorantowi (32% wskazań). 

 
Rysunek 9 Motywacja przedsiębiorców/jednostek sektora B+R do podjęcia współpracy z doktorantem. 

 
Źródło: CAWI (n=62). 

 

H3: Stopień zapotrzebowania przedsiębiorców oraz sektora B+R na 
wyniki prac naukowych doktorantów zależy od dziedziny, w którą 

wpisuje się temat pracy doktorskiej. 

Stopień zapotrzebowania na wyniki prac doktorskich ze strony przedsiębiorców oraz sektora B+R 
możemy rozpatrywać przez pryzmat skali współpracy jaką doktoranci posiadają w podziale na 

dziedziny prac doktorskich. Zakładamy bowiem, że im większy jest udział doktorantów 

współpracujących z przedsiębiorcami / sektorem B+R, tym większe było zapotrzebowanie na taką 
współpracę również ze strony przedsiębiorców / jednostek sektora B+R.  
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Analizując zgromadzone dane widzimy, że udział ten jest większy w takich dziedzinach jak: 

nowoczesne technologie dla przemysłu, rolnictwo i przetwórstwo rolne, usługach i diagnostyce 
medycznej, a także przetwórstwie i przechowywaniu owoców i warzyw. Mniejszą skalę 

współpracy, a w konsekwencji również zapotrzebowania na wyniki prac doktorskich wykazują 
prace doktorskie w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, biotechnologia, energia 
odnawialna, aparatura medyczna i telemedyczna, a także inżynieria i informatyka.  

Wydaje się, że różnice w skali współpracy w poszczególnych dziedzinach wynikają w dużym 
stopniu ze specyfiki regionalnej gospodarki i w konsekwencji, mogą mieć wpływ na szanse na 

wdrożenie wyników prac doktorskich. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawione zostały 

w Tabeli 5 niniejszego raportu. 
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6.4. Szanse na wdrożenie prac doktorskich  

W ramach niniejszego badania szanse na wdrożenie wyników określane są co do zasady przez 
przedsiębiorcę / jednostkę sektora B+R współpracującą z doktorantem. W przypadku doktorantów 

nie posiadających współpracy z przedsiębiorstwem zastosowaliśmy zmienne wskazujące na szanse 
na wdrożenie takie jak przeprowadzenie przez doktoranta rozeznania rynkowego, planowane 

nawiązanie współpracy, przyczyny braku zainteresowania przedsiębiorstw wdrożeniem, 

planowanie wdrożenia wyników we własnej firmie itd.  
 

Wyniki badania na populacji podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wskazują, że 
przedsiębiorcy oraz jednostki sektora B+R wysoko oceniają szanse na wdrożenie. Dla zbioru 

„szans na wdrożenie” danej pracy doktorskiej, określonych w % przez przedsiębiorców / jednostki 

sektora B+R mediana wynosi 76%, co oznacza, że połowa prac doktorskich ma większe szanse na 
wdrożenie niż 76%, a połowa prac ma szanse mniejsze lub równe 76%. W tym przypadku 

mediana pokrywa się niemal ze średnią arytmetyczną szans na wdrożenie, która wynosi 76,42%. 
29% badanych przedsiębiorców / jednostek sektora B+R ocenia szanse na wdrożenie wyników 

prac doktorskich bardzo wysoko, na ponad 90%.  
 
H4: Współpraca z przedsiębiorstwem/jednostką sektora B+R zwiększa 
szanse na wdrożenie wyników pracy doktorskiej. 
 

Spośród 281 doktorantów, którzy wypełnili ankietę CAWI, 82 zadeklarowało, że ma nawiązaną 

współpracę z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R, które zainteresowane są 
wdrożeniem wyników prac badawczych doktorantów w swojej działalności.  

W ankiecie internetowej doktoranci proszeni byli o wskazanie z nazwy podmiotów, z którymi 

współpracują podczas realizacji swoich prac badawczych w ramach doktoratu. Co ważne, mimo 
łącznie 82 wskazań podmiotów współpracujących, w ankiecie znalazło się jedynie 53 

niepowtarzających się nazw przedsiębiorstw / jednostek z sektora B+R. Część podmiotów 

współpracowała w więcej niż jednym doktorantem. 

Ponad 96% doktorantów współpracujących we wdrażaniu wyników swoich badań to uczestnicy 

projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II, natomiast mniej niż 4% współpracujących 

doktorantów pochodzi z projektu Stypendia naukowe dla doktorantów.  

W ujęciu liczbowym skalę współpracy w poszczególnych projektach przedstawia poniższy wykres. 
Fakt ten potwierdza wcześniej sformułowany wniosek, że uwzględnienie kryteriów dotyczących 

współpracy istotnie zwiększyło skalę współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R 
w ramach prac doktorskich.  

Rysunek 10 Liczba uczestników projektów biorących udział w badaniu oraz liczba doktorantów 
współpracujących. 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=281). 
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Dodatkowo, przedsiębiorców i jednostki sektora B+R biorące udział w badaniu zapytaliśmy o to, 

czy zamierzają wdrożyć wyniki prac doktorskich w swojej działalności. Ponad 77% odpowiedziało, 
że zamierza je wdrożyć, natomiast 21% na chwile obecną nie podjęła jeszcze decyzji. Na 

odpowiedź „Nie” wskazał tylko jeden podmiot.  
 

Podsumowując, nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą / jednostką sektora 
B+R zwiększa szanse na wdrożenie wyników pracy doktorskiej.  

 

H5: Odpłatne udostępnienie przez doktoranta wyników pracy 
doktorskiej przedsiębiorcy/jednostce sektora B+R zwiększa szanse na 
wdrożenie.  
 
Powyższa hipoteza miała swoje źródło w założeniu, że odpłatność skutkuje większym 

zainteresowaniem ze strony kupującego – jest gwarantem, że wyniki pracy doktorskiej warte są 
wdrożenia, gdyż w innym przypadku nie przedstawiałyby wartości rynkowej, za którą warto 

zapłacić. 

Zaledwie 5-ciu doktorantów zamierza udostępnić wyniki swojej pracy na zasadzie odpłatności. 
Z drugiej strony w badaniu CAWI jedynie 1 przedsiębiorca zadeklarował wynagrodzenie dla 

doktoranta w zamian za przekazanie wyników badań. Jak widać z jednej strony w populacji 

podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem skłonności do płacenia na wyniki prac 
doktorskich jest niewielkie, natomiast z drugiej strony w populacji doktorantów jasne oczekiwanie 

płatności za udostępnione wyniki również jest niewielkie. Blisko 39% przedstawicieli badanych 
przedsiębiorców / jednostek sektora B+R na dzień badania nie wie na jakiej zasadzie (odpłatnie 

czy nieodpłatnie) zostaną im przekazane wyniki prac doktorskich. 

Nie zidentyfikowaliśmy korelacji pomiędzy odpłatnym udostępnianiem wyników prac doktorskich 

a wzrostem szans na wdrożenie.  

Jak wynika również z prowadzonych wywiadów indywidualnych problematyka 
zasad udostępniania własności intelektualnej nadal raczkuje, co oznacza, że 
istnieje duże pole dla współpracy opartej na jasnych i przejrzystych zasadach 
podziału korzyści i kosztów. Mając to uwadze proponujemy, aby we wniosku 
aplikacyjnym doktorant oraz podmiot zainteresowany wdrożeniem 
przedstawiali koncepcję podziału własności intelektualnej i udostępniania 
wyników badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej. 

H6: Poziom innowacyjności wyników prac doktorskich wpływa na 
szanse na wdrożenie.  
 
W ramach badania zweryfikowaliśmy hipotezę zakładającą zależność pomiędzy poziomem 
innowacyjności wyników prac doktorskich a szansą na wdrożenie. Celem niniejszej ewaluacji jest 

określenie czy i na ile wsparcie stypendialne przełoży się na rozwój procesów innowacyjnych 
w regionalnej gospodarce.  
 

Innowacje można rozumieć dwojako – jako rezultat i proces. W pierwszym znaczeniu, 

innowacja jest traktowana jako rezultat, wynik zastosowania postępu wiedzy, wynalazku. 
W drugim znaczeniu natomiast, zjawiska innowacyjne obejmują ponadto działania poprzedzające 

jego powstanie. Innowacja w tym ujęciu jest procesem, który obejmuje w najszerszym rozumieniu 

powstanie pomysłu, prace badawczo-rozwojowe i projektowe, produkcję 
i upowszechnianie. Traktowanie innowacji jako procesu jest konsekwencją obserwowanych 

w praktyce zmian w związkach i zależnościach między nauką, techniką oraz produkcją, jakie mają 
miejsce we współczesnej gospodarce, a których wyrazem jest zbliżanie się tych rodzajów 

działalności. Proces innowacyjny należy zatem rozumieć jako działanie kreatywne 
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polegające na tworzeniu, projektowaniu i realizacji innowacji. Mówiąc inaczej, proces 

innowacyjny można określić jako całokształt czynności niezbędnych do powstania i praktycznego 
zastosowania nowych rozwiązań technicznych, które jak wynika z wcześniejszych ustaleń, 

obejmują swym zakresem nowe lub zmodyfikowane wyroby, procesy wytwórcze oraz zmiany 
organizacyjne. Analogiczną treść przypisuje się pojęciu działalności innowacyjnej. Jeżeli chodzi 

natomiast o konkretne rozwiązanie techniczne i jego zastosowanie w gospodarce, to wówczas 

można mówić o przedsięwzięciu innowacyjnym. 3 
 

Realizacja przedsięwzięcia innowacyjnego pociąga za sobą wiele działań składających się 

w logiczny i uporządkowany ciąg zdarzeń, których zasadniczym celem jest innowacja 

technologiczna, rozumiana jako zastosowanie pewnej nowej idei w gospodarce. Ten 
chronologiczny ciąg zdarzeń to właśnie proces innowacyjny, o którym mówimy w kontekście 

generowania idei innowacyjnej niezależnie od jej przedmiotu czy obszaru działalności w jakim 
powstaje. Kolejnymi etapami tego procesu są tworzenie, projektowanie i realizacja.4 

 
Innowacje łączą ze sobą często jednocześnie cztery sfery: naukę, technikę, produkcję, rynek, co 

sprawia, że proces innowacyjny jest bardzo skomplikowany i złożony. Proces innowacyjny 

odznacza się specyficznymi cechami, pozwalającymi odróżnić go od regularnej produkcji 
przemysłowej. Do cech tych należą: 5 

 
 Proces innowacyjny jest interakcyjny i multidyscyplinarny. 

 Innowacje rzadko zależą wyłącznie od technologicznego know-how. Poza pracami B+R 
źródłem innowacji są także nabyte specyficzne doświadczenia i wiedza, w tym mene-
dżerska i ogólny poziom wykształcenia, kontakty z użytkownikami i dostawcami, 
konkurentami itp. 

 Powstawanie i dyfuzja innowacji odbywa się w konkretnej przestrzeni - procesy 
innowacyjne są zlokalizowane. 

 Innowacja to proces integracji celów, zadań i funkcji obejmujących marketing, badania 
i rozwój, projektowanie, zaopatrzenie i produkcję. 

 Innowacja to proces uczenia się – innowacja to wynik akumulacji specyficznej wiedzy 
i informacji użytecznej dla działalności przedsiębiorstwa. Jest to proces interaktywny 
wykorzystujący źródła wewnętrzne i zewnętrzne. 

 Innowację cechuje relatywnie długi i trudny do określenia a priori jest cykl rozwojowy 
innowacji (badawczo-wdrożeniowy). 

 Innowacje są kosztowne i ryzykowne. Nakłady na innowacje cechuje przede wszystkim: 
niepowtarzalność wynikająca z istoty samego procesu innowacyjnego, relatywnie długi 
okres zamrożenia, nierównomierność. 

 

Mając na uwadze powyższe założenia definicyjne, innowacyjność w niniejszej ewaluacji badana 

jest w wielu aspektach. W ramach niniejszego raportu analizowaliśmy praktyczny wymiar 

innowacyjności przedmiotu prac doktorskich, mierzony z jednej strony skalą geograficzną nowości 
rozwiązania wynikającego z pracy doktorskiej, a z drugiej, korzyściami dla przedsiębiorcy / 

jednostki sektora B+R będącymi efektem wdrożenia tego rozwiązania. Ujęliśmy tu nie tylko samą 
zmianę, ale i konsekwencje tej zmiany w działalności przedsiębiorstw/jednostek sektora B+R 

w efekcie wdrożenia wyników prac naukowych doktorantów.  
 

Dodatkowo, analizie poddaliśmy stan etapów procesu innowacyjnego takich jak: działania 

zmierzające do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R, zmiany 
charakteru prac badawczych w wyniku współpracy, działania zmierzające do ochrony własności 

intelektualnej, która powstanie (powstała) w wyniku realizacji badań, skłonność do komercjalizacji 

                                                
3 E. Stawasz, Działalność innowacyjna w: Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), Warszawa 

2005, s. 37.  
4 W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewski, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 194-197. 
5 E. Stawasz, op. cit., str. 39 – 40. 
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wyników prac doktorskich poprzez spółki typu spin – off/spin – out, skłonność do komercjalizacji 

z udziałem funduszy seed capital itp. 
 

Należy również pamiętać, że procesy innowacyjne zachodzą także w przypadku tych doktorantów, 
których prace ostatecznie nie zostaną wdrożone, ale podjęta została próba nawiązania współpracy 

w tym zakresie. Dochodzi wtedy do zjawiska wymiany wiedzy pomiędzy naukowcem 

a przedsiębiorstwem, a zjawisko to może implikować kolejne procesy innowacyjne. 
 

Zdaniem respondentów biorących udział w wywiadach indywidualnych największe szanse na 
wdrożenie mają prace doktorskie cechujące się innowacyjnością, jednakże z dużym naciskiem na 

użyteczność gospodarczą wyników badań, a nie na sam poziom naukowy, będący podstawą 
ciekawych artykułów naukowych. Ponadto, bardzo ważnym aspektem determinującym wdrożenie 

wyników prac doktorskich jest geneza popytowa badań, nad którymi pracuje doktorant. 

Respondenci podkreślają także kluczową rolę promotorów w nawiązywaniu współpracy 
z przedsiębiorcami w ramach doktorantów. Przedstawiciel sieci inwestorów prywatnych podkreśla, 

że wiele prac doktorskich cechuje się relatywnie długim okresem przygotowania do wdrożenia, co 
może ograniczać szanse na wdrożenie.  
 

 

Skala innowacyjności prac doktorskich 

Największa liczba doktorantów biorących udział w badaniu deklaruje krajowy poziom 

innowacyjności (35,59%). Udział doktorantów realizujących badania, które mogą przełożyć się na 
wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw / jednostek B+R w skali świata oraz Unii 

Europejskiej jest podobny (odpowiednio 10,68% i 9,61%). Innowacyjność wyników pracy 
doktorskiej w skali regionu deklaruje 16,01% badanych doktorantów, natomiast 5,69% prac 

doktorskich cechuje innowacyjność w skali powiatu.  

 
Co ciekawe, odpowiedź „Żadne z powyższych” wybrało 22,42% badanych doktorantów. Jedynie 5-

ciu z 63 doktorantów, którzy wybrali tę odpowiedź ma nawiązaną współpracę z przedsiębiorstwem 
/ jednostką sektora B+R zainteresowaną wdrożeniem wyników ich prac badawczych, a blisko 

połowa prac tej grupy doktorantów nie przekłada się na powstanie nowego produktu/usługi. Czy 

prace tych doktorantów, którzy na pytanie o poziom innowacyjności odpowiedzieli „Żadne 
z powyższych” należy uznać za prace o niskim poziomie naukowym? Głębsza analiza 

zgromadzonych danych wskazuje, że niekoniecznie. Zdarza się bowiem, że praca doktorska jest 
dopiero wstępem do badań aplikacyjnych, ma w większym stopniu wymiar teoretyczny, stąd 

doktorant rezygnował z próby oceny stopnia jej innowacyjności w działalności gospodarczej. 
 
Rysunek 11 Skala innowacyjności prac doktorskich – wszyscy doktoranci. 

 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=281). 

 
Poniżej przedstawiamy wykres skali innowacyjności prac doktorantów mających nawiązaną 

współpracę na dzień badania. Jak widzimy w porównaniu do całej badanej grupy, znacząco 
większy jest udział doktorantów, których prace doktorskie cechuje innowacyjność na poziomie 
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kraju. Znacząco mniejszy jest także udział doktorantów, których prace nie są innowacyjne i nie 

niosą za sobą przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw / jednostek sektora B+R w żadnej 
skali geograficznej – 6,10% w porównaniu do 22,42% wszystkich respondentów. 
 
 

Rysunek 12 Skala innowacyjności prac doktorskich - doktoranci współpracujący. 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=63). 
 

W grupie doktorantów niewspółpracujacych na dzień badania z przedsiębiorstwami / jednostkami 

sektora B+R, udział prac doktorskich o światowym i europejskim poziomie innowacyjności jest 
wyższy niż w grupie współpracujących. Co ciekawe, niewspółpracujący doktoranci deklarujący 

światowy i europejski poziom innowacyjności (46 respondentów) wskazują najczęściej jako 
przyczynę braku nawiązanej współpracy zbyt wysoką innowacyjność badań prowadzonych w 

ramach pracy doktorskiej (12 respondentów), niską gotowość wyników do wdrożenia (13 

respondentów) oraz wysokie koszty wdrożenia (14 respondentów). Z drugiej jednak strony należy 
ten wniosek traktować ostrożnie, gdyż w zdecydowanej większości (26 przypadków) doktoranci 

nie podjęli prób zainteresowania współpracą we wdrożeniu wyników przedsiębiorców / jednostek 
sektora B+R.  

 
Rysunek 13 Skala innowacyjności prac doktorskich - doktoranci niewspółpracujący. 

 

 
 
Źródło: ankieta CAWI (n=109). 
 
 

Poziom innowacyjności koreluje z faktem współpracy z przedsiębiorstwem i/lub jednostką sektora 

B+R. Zdaniem 13,41% doktorantów współpracujących, wdrożenie wyników pracy doktorskiej 

pozwoli zdobyć przedsiębiorstwu lub jednostce sektora B+R przewagę konkurencyjną w skali 
świata lub Unii Europejskiej. Analogiczny wskaźnik dla doktorantów niewspółpracujących jest 

prawie dwukrotnie wyższy i wynosi 23,12%. Opierając się również na wnioskach z wywiadów 
indywidualnych przeprowadzonych w ramach niniejszego badania z przedstawicielami 

przedsiębiorstw, promotorów, doktorantów i jednostek naukowych można stwierdzić, że różnica ta 
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ma dwie przyczyny. Po pierwsze, prawdą jest, że część doktorantów miała trudność ze 

znalezieniem partnera biznesowego właśnie ze względu na poziom innowacyjności swojej pracy. 
Po drugie, wysoka ocena poziomu innowacyjności własnej pracy doktorskiej może wynikać 

z faktu, że doktorant, który nie współpracuje z przedsiębiorstwem lub jednostką sektora B+R nie 
ma pełnej wiedzy o istniejących technologiach czy rozwiązaniach technicznych, a w konsekwencji 

własna samoocena jest zbyt optymistyczna. 
 

Rysunek 14 Porównanie geograficznej skali innowacyjności prac doktorskich w grupie wszystkich 
doktorantów, współpracujących oraz niewspółpracujących z innymi podmiotami we wdrożeniu wyników 
swoich prac doktorskich. 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=281). 

 

Fakt współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R koreluje ze 
stopniem innowacyjności. Współpraca najczęściej dotyczy rozwiązań 
innowacyjnych na poziomie regionu i kraju. W przypadku innowacyjności w 
skali europejskiej lub światowej, rośnie udział doktorantów, którzy ze względu 
na wysoki stopień innowacyjności, natrafiają na problemy ze znalezieniem 
partnera do współpracy w zakresie wdrożenie wyników pracy doktorskiej. 

Rysunek 15 Poziom innowacyjności prac doktorskich w opinii doktorantów i przedsiębiorców / jednostek 
sektora B+R zainteresowanych wdrożeniem wyników prac.  

 

Źródło: ankieta CAWI (n=62 i n= 62). 

Analizie porównawczej poddaliśmy również ocenę poziomu innowacyjności przez przedsiębiorców / 
jednostki sektora B+R, a z drugiej strony tych doktorantów, dla których przedsiębiorcy / jednostki 

sektora B+R wypełniły ankietę. Wyniki analizy pokazują, że podmioty zainteresowane wdrożeniem 
znacznie wyżej oceniają poziom innowacyjności, a tym samym zasięg geograficzny przewag 
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konkurencyjnych jakie zdobędą wdrażając wyniki prac doktorskich. Wyniki tej analizy 

przedstawione są na wykresie powyżej. 

H7: Stopień gotowości wyników prac doktorskich do wdrożenia 
zwiększa szanse na wdrożenie. 
 

Stan zaawansowania prac doktorskich 

Jak wynika z kolejnego wykresu, stopień współpracy z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem 
maleje w przypadku prac o najwyższym poziomie zaawansowania (ponad 70% postępu pracy 

doktorskiej). Co ciekawe, ponad 88% zakończonych i obronionych prac doktorskich cechuje brak 
współpracy w zakresie wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwach / jednostkach sektora B+R. 
 

Prace o stopniu zaawansowania powyżej 70%, jak również prace zakończone 
cechuje niższy stopień współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora 
B+R, potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem wyników. 

 

Liczba prac doktorskich zakończonych jest porównywalna w obu projektach i wynosi w 69 i 70 
(odpowiednio Stypendia naukowe dla doktorantów i Stypendia naukowe dla doktorantów II). Jak 

pamiętamy wymogi w zakresie współpracy w projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów nie 

były podkreślone, ani dodatkowo punktowane, jak to miało miejsce w projekcie Stypendia 
naukowe dla doktorantów II. Związek pomiędzy istnieniem współpracy a niższym stopniem 

zaawansowania badań w pracy doktorskiej może również wynikać z chęci angażowania się 
współpracujących przedsiębiorstw / jednostek sektora B+R, w zakres prac badawczych 

i dostosowywanie ich do własnych potrzeb, co jest najbardziej celowe na wcześniejszych etapach 

zaawansowania badań naukowych doktoranta. Przesłanką do takiego przypuszczenia jest fakt, że 
73% respondentów współpracujących z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem deklaruje, że 

główną zmianą w zakresie pracy doktorskiej, wynikającą z faktu współpracy jest rozszerzenie 
zakresu badań. Z punktu widzenia podmiotu zainteresowanego wdrożeniem tego typu ingerencja 

powinna się odbyć na stosunkowo wczesnym etapie zaawansowania pracy doktorskiej.  

 

Rysunek 16 Stan zaawansowania prac doktorskich w toku w podziale na doktorantów, którzy nawiązali 
współpracę we wdrażaniu wyników swoich prac badawczych oraz doktorantów, którzy nie współpracują w 
tym zakresie. 

 

Źródło: ankieta CAWI (n=177). 

Gotowość prac doktorskich do wdrożenia 

Jedynie 10,68% prac doktorskich objętych badaniem nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych 

prac niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrożenia ich wyników. Sam fakt gotowości nie 
gwarantuje jednak szans na wdrożenie. 17 pośród 30 doktorantów mających gotowe do 

wdrożenia wyniki badań nie znalazło partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem 
wyników prac. 
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56% respondentów, których prace są gotowe do wdrożenia nie nawiązało 
współpracy z podmiotem potencjalnie zainteresowanym wdrożeniem wyników 
badań będących przedmiotem pracy doktorskiej. 

Głównym obszarem działań przygotowujących wyniki pracy doktorskiej do wdrożenia jest 

przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, przy czym w grupie respondentów posiadających 
współpracę, konieczność przeprowadzenia działań w tym obszarze jest mniejsza.  
 

W pozostałych rodzajach dodatkowych prac przygotowujących wyniki pracy doktorskiej do 

wdrożenia, różnice między doktorantami współpracującymi i niewspółpracującymi 
z przedsiębiorstwami / jednostkami B+R nie są silne. Przykładowo, w przypadku doktorantów 

współpracujących, większy jest udział prac związanych z koniecznością przygotowania 

dokumentacji technicznej czy zapewnieniem prawnej ochrony własności intelektualnej. Prace te 
prawdopodobnie wynikają z wymagań, jakie stawia doktorantowi partner. Optymistycznie należy 

ocenić również fakt, że doktoranci współpracujący częściej wskazywali, że wyniki pracy doktorskiej 
są gotowe do wdrożenia i nie wymagają dodatkowych prac. 

 

Rysunek 17 Stopień gotowości wyników prac doktorskich do wdrożenia w podziale na respondentów z 
nawiązaną współpracą i bez współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami sektora B+R. 

 
Źródło: ankieta CAWI (n=281). 

 

Jak już zostało powiedziane wcześniej, jednym ze wskaźników szans na wdrożenie wyników pracy 

jest posiadanie nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem / jednostką sektora B+R. 
Najważniejszą przyczyną braku współpracy, na jaką wskazywali respondenci jest niski stopień 

gotowości wyników do wdrożenia. Wszystkie przyczyny braku współpracy z przedsiębiorstwem 
zestawione są w poniższej tabeli.  
 

Tabela 4 Przyczyny braku współpracy z przedsiębiorstwami/jednostkami sektora B+R we wdrażaniu 
wyników prac doktorskich. 

Rodzaj prac 
Liczba 

respondentów 
% wskazań 

Niewielki stopień gotowości wyników pracy do wdrożenia  74 37,19% 

Brak zapotrzebowania ze strony rynku docelowego 47 23,62% 

Zbyt duże koszty wdrożenia w porównaniu do spodziewanych efektów 42 21,11% 

Praca zbyt innowacyjna 25 12,56% 

Praca mało praktyczna 8 4,02% 

Praca ma charakter wyłącznie teoretyczny 7 3,52% 

Praca za mało innowacyjna 2 1,01% 

Inne, jakie? 30 15,08% 

Źródło: CAWI (n=199). 
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H8: Charakter pracy doktorskiej wpływa na szanse na wdrożenie. 
 

Wśród respondentów dominują prace o charakterze doświadczalnym, natomiast prace 

o charakterze teoretycznym stanowią ok. 4% badanych prac, przy czym w grupie respondentów 
posiadających na dzień badania nawiązaną współpracę udział prac teoretycznych wynosi 3,66%, 

natomiast wśród prac respondentów bez współpracy 5,53%. Jak widać, teoretyczny charakter 
pracy doktorskiej zmniejsza, ale nie wyklucza możliwości współpracy z podmiotami 

zainteresowanymi wdrożeniem wyników pracy, a w konsekwencji, szans na wdrożenie.  

 

H9: Dziedzina pracy doktorskiej wpływa na szanse na wdrożenie. 
 

Stosunkowo łatwiej nawiązać współprace z przedsiębiorcą / jednostką B+R w obszarze 

nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, technologii żywienia oraz 
przetwórstwie i przechowywaniu owoców i warzyw, a także usługach i diagnostyce medycznej. 

W sektorach tych doktoranci mieli znacznie mniej trudności w znalezieniu podmiotu 
zainteresowanego wdrożeniem wyników prac doktorskich. Wskaźnik współpracy w tych 

dziedzinach wynosił odpowiednio: 45%, 52% i 41%, przy czym dla wskaźnik współpracy dla całej 

populacji doktorantów wyniósł ok 30%. Nawiązanie współpracy było najtrudniejsze w obszarze 
ochrony środowiska, biotechnologii, informatyce, aparaturze medycznej oraz nowoczesnych 

technologii w przemyśle. Wydaje się, że różnice w skali współpracy w poszczególnych dziedzinach 
wynikają w dużym stopniu ze specyfiki regionalnej gospodarki i mogą mieć wpływ na szanse na 

wdrożenie wyników prac doktorskich. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawione zostały 

w poniżej tabeli.  

Tabela 5 Rozkład prac doktorskich objętych programem stypendialnym w podziale na dziedziny. 

Dziedzina 

Liczba prac 
doktorskich 

ogółem 
(A) 

Udział 
% 
(B) 

Liczba prac 
doktorantów 

współpracujących  
(C) 

Udział % 
(D) 

Różnica 
(B)-(D) 

Badania oraz wdrożenie 
nowoczesnych technik i technologii 
w rolnictwie i przetwórstwie rolnym 

62 11,44% 28 16,09% -4,65% 

Technologie żywienia, przetwórstwo 
owoców i warzyw, technologie 
przechowywania owoców i warzyw 

25 4,61% 13 7,47% -2,86% 

Rozwój zaawansowanych usług 
medycznych i diagnostyki medycznej 

34 6,27% 14 8,05% -1,77% 

Wsparcie rozwoju rynku  13 2,40% 6 3,45% -1,05% 

Techniki produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych – energia 
fotowoltaiczna, fototermalna, 
biomasa, biopaliwa, wodna, 
wiatrowa, geotermalna, odpadowa 

21 3,87% 8 4,60% -0,72% 

Inżynieria 31 5,72% 11 6,32% -0,60% 

Balneologia 3 0,55% 2 1,15% -0,60% 

Transfer technologii  16 2,95% 6 3,45% -0,50% 

Systemy atrakcji turystycznych w 
województwie 

4 0,74% 2 1,15% -0,41% 

Certyfikacja produktów i 
przedsiębiorstw  

8 1,48% 3 1,72% -0,25% 

System obrotu certyfikowanymi 
produktami rolnymi 

5 0,92% 2 1,15% -0,23% 

Tworzenie i rozwój systemów 
jakości produkcji 

21 3,87% 7 4,02% -0,15% 

Zwiększenie wytwarzanej energii 
przez udoskonalanie istniejących 
systemów pozyskiwania energii 
odnawialnej 

12 2,21% 4 2,30% -0,08% 

Wsparcie produkcji i logistyki 
biomasy produkowanej na cele 
energetyczne 

9 1,66% 3 1,72% -0,06% 
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Dziedzina 

Liczba prac 

doktorskich 
ogółem 

(A) 

Udział 
% 
(B) 

Liczba prac 

doktorantów 
współpracujących  

(C) 

Udział % 
(D) 

Różnica 
(B)-(D) 

Analityka ruchu turystycznego 3 0,55% 1 0,57% -0,02% 

Tworzenie nowych produktów 
turystycznych z wykorzystaniem 
lokalnych i regionalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych  

3 0,55% 1 0,57% -0,02% 

Wzornictwo przemysłowe 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Logistyka, organizacja produkcji  4 0,74% 1 0,57% 0,16% 

Systemy informacji przestrzennej 3 0,55% 0 0,00% 0,55% 

Nowoczesne technologie w 
przemyśle 

84 15,50% 26 14,94% 0,56% 

Aparatura medyczna i telemedyczna  7 1,29% 1 0,57% 0,72% 

Planowanie przestrzenne w 
gospodarce 

4 0,74% 0 0,00% 0,74% 

Patenty - prawo patentowe 8 1,48% 1 0,57% 0,90% 

Rozwój usług informatycznych 
(zarządzanie informacją) 

5 0,92% 0 0,00% 0,92% 

Informatyka 16 2,95% 2 1,15% 1,80% 

Biotechnologia 76 14,02% 18 10,34% 3,68% 

Ochrona środowiska 65 11,99% 14 8,05% 3,95% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o udzielenie stypendium oraz CAWI wśród doktorantów. 

Przedsiębiorcy poproszeni o ocenę szans wdrożenia wyników prac naukowych doktorantów, 

z którymi współpracują, w sposób zróżnicowany oceniają te szanse w poszczególnych dziedzinach. 

Największe szanse na wdrożenie zdaniem przedsiębiorców mają prace doktorskie 
w obszarze tworzenia i rozwoju systemów jakości produkcji, technologiach żywienia, przetwórstwa 

i przechowywania owoców i warzyw, inżynierii oraz nowoczesnych technikach 
i technologiach w rolnictwie i przetwórstwie rolnym. Dziedziny istotne dla rozwoju regionalnej 

gospodarki, w których szanse na wdrożenie wyników prac doktorskich przedsiębiorcy oceniają 
stosunkowo nisko to biotechnologia, nowoczesne technologie w przemyśle oraz ochrona 

środowiska. Poniższa tabela przedstawia ocenę szans wdrożenia wyników prac doktorskich 

w dziedzinach, w których liczebność prac doktorskich wynosi >5. 

Tabela 6 Ocena szans na wdrożenie wyników prac doktorskich w podziale na dziedziny. 

Dziedzina 
Liczba prac 

doktorskich w 
dziedzinie 

Średnia ocena 
szans wdrożenia 

(0-100%) 

Tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji 7 84,43% 

Technologie żywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie 
przechowywania owoców i warzyw 11 83,45% 

Inżynieria 7 79,29% 

Badania oraz wdrożenie nowoczesnych technik i technologii w 
rolnictwie i przetwórstwie rolnym 22 78,82% 

Rozwój zaawansowanych usług medycznych i diagnostyki medycznej 9 73,89% 

Techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych – energia 
fotowoltaiczna, fototermalna, biomasa, biopaliwa, wodna, wiatrowa, 
geotermalna, odpadowa 7 73,29% 

Ochrona środowiska 12 69,75% 

Nowoczesne technologie w przemyśle 23 69,65% 

Wsparcie rozwoju rynku  6 68,33% 

Biotechnologia 10 65,50% 

Transfer technologii  6 62,17% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie streszczeń prac doktorskich oraz CAWI wśród przedsiębiorców. 

Nowoczesne techniki i technologie w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, 
technologie żywienia oraz przetwórstwo i przechowywanie owoców i warzyw, a 
także usługi i diagnostyka medyczna to dziedziny nauki, w których stosunkowo 
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najłatwiej nawiązać współpracę nauka-biznes. Najtrudniej o taka współpracę w 
następujących dziedzinach: ochrona środowiska, biotechnologia, informatyka, 
aparatura medyczna oraz nowoczesne technologie w przemyśle. 

H10: Stopień zaangażowania przedsiębiorcy / jednostki z sektora B+R 
na etapie realizacji badań przez doktoranta wpływa na szanse na 
wdrożenie.  

 
 

Ocena zaangażowania przedsiębiorców / jednostek B+R jest pozytywna. Doktoranci otrzymali 

bardzo silne lub silne zaangażowanie z ich strony. Jedynie 2-ech doktorantów oceniło stopień 
zaangażowania jako słaby. 

Rysunek 18 Skala zaangażowania przedsiębiorcy / jednostki B+R we współpracę z doktorantami. 

 

Źródło: badanie CAWI (n=82) 

Pod wpływem współpracy z przedsiębiorstwami / jednostkami B+R, doktoranci wprowadzili szereg 
zmian do swoich prac. Najczęstszą zmianą było rozszerzenie zakresu badań. Drugą w kolejności, 

ale znacznie rzadziej występującą zmianą było wydłużenie czasu realizacji badań, co w dużym 
stopniu wynikało z rozszerzenia zakresu badań. 15% doktorantów nie wprowadziło żadnych 

zmian, które wynikałyby ze współpracy z przedsiębiorcą / jednostką B+R. 

73% respondentów współpracujących z podmiotami zainteresowanymi 
wdrożeniem rozszerzyło zakres badań naukowych zawartych w pracy 
doktorskiej w wyniku podjętej współpracy. Takie dostosowanie zakresu badań 
do potrzeb przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R może świadczyć 
o faktycznym zapotrzebowaniu na wyniki prac doktorskich oraz większych 
szansach na wdrożenie. 

Rysunek 19 Zmiany w pracy doktorskiej będące efektem współpracy z przedsiębiorcą / jednostką B+R 

 

Źródło: badanie CAWI (n=82). 
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Badaniu poddaliśmy również postrzeganie potrzeby zaangażowania się przedsiębiorcy / jednostki 

sektora B+R w poszczególnych obszarach współpracy. W tym celu wyselekcjonowaliśmy 62 
doktorantów współpracujących, dla których partnerzy wypełnili ankiety CAWI dotyczące 

współpracy w ramach danej pracy doktorskiej. Podejście to pozwoliło nam na dokonanie bardzo 
dokładnego porównania jak obie strony postrzegają zaangażowanie przedsiębiorcy/jednostki 

sektora B+R w poszczególnych obszarach współpracy. Zaangażowanie to jest rozumiane jako 

udostępnianie przez przedsiębiorcę / jednostkę sektora B+R aparatury badawczej, materiałów do 
badań, linii technologicznej, zasobów ludzkich, własności intelektualnej czy też partycypację w 

kosztach badań. Jak się okazuje obie grupy bardzo podobnie postrzegają rolę i zaangażowanie 
przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R w realizacji badań prowadzonych przez doktoranta. Co do 

zasady przedsiębiorcy/jednostki sektora B+R postrzegali potrzeby doktorantów nieznacznie wyżej 
niż sami doktoranci. Doktoranci wykazywali nieznacznie większe potrzeby w przypadku dostępu do 

materiałów do badań oraz udostępniania własności intelektualnej chronionej prawnie takiej jak 

patenty, licencje, wzory przemysłowej itd. 

Rysunek 20 Ocena zaangażowania we współpracę w poszczególnych jej obszarach. 

 

 

Źródło: badanie CAWI (n=62) 

Respondentów, zarówno przedsiębiorstwa / jednostki sektora B+R, jak i doktorantów, którzy 

współpracują zapytaliśmy o ocenę zaangażowania w poszczególnych obszarach tej współpracy wg 

6-cio punktowej skali, gdzie 1 – brak zaangażowania, a 6 bardzo wysoki poziom zaangażowania. 
Jak wynika z poniższego wykresu w przypadku udostępniania przez przedsiębiorcę / jednostkę 

sektora B+R wymiernych zasobów takich jak aparatura badawcza, materiały do badań oraz linia 
technologiczna czy nawet zasoby ludzkie, to postrzeganie stopnia zaangażowania się jest bardzo 

podobne w grupie przedsiębiorców / jednostek sektora B+R, jak i doktorantów. W sytuacji 

udostępniania własności intelektualnej, know – how, a także finansowania badań grupa 
podmiotów zainteresowanych wdrożeniem dostrzega większe zaangażowanie własne. 

W odniesieniu do finansowania badań przez przedsiębiorstwa/jednostki sektora B+R różnice 
w postrzeganiu zaangażowania mogą być większe ze względu na to, że przedsiębiorcy / jednostki 

sektora B+R mają świadomość, że angażowanie własnych zasobów pociąga za sobą koszty, 
natomiast doktoranci finansowanie badań rozumieją bardziej jako zaangażowanie gotówki ze 

strony partnera. 

 

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

61% 
52% 

85% 
79% 

60% 61% 56% 

74% 

63% 

79% 
89% 

45% 

81% 

60% 

Doktoranci  Przedsiębiorstwa / sektor B+R 



46 

 

Rysunek 21 Ocena zaangażowania przedsiębiorców / jednostek sektora B+R we współpracy w 
poszczególnych obszarach. 

 

 

Źródło: badanie CAWI (n=62). 

Dla tych samych obszarów, doktorantów, którzy do chwili obecnej nie współpracowali, ale 

w najbliższych 12-stu miesiącach zamierzają nawiązać współpracę, zapytaliśmy o ocenę 
przydatności planowanej współpracy – również w 6-cio punktowej skali. Ponadto dokonaliśmy 

porównania oczekiwań odnoście zaangażowania przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R w grupie 
doktorantów niewspółpracujących oraz istniejącego zaangażowania przedsiębiorcy / jednostki 

sektora B+R w ocenie doktorantów posiadających współpracę. 

Doktoranci, którzy jeszcze nie współpracują, od potencjalnych partnerów oczekiwaliby w głównej 

mierze pokrycia kosztów prowadzonych badań. W praktyce, partnerzy chętniej angażują się 
w inne sposoby wsparcia, takie jak udostępnianie materiałów do badań, własności intelektualnej, 

aparatury, zasobów ludzkich i inne. W praktyce jednak, udostępnianie tych zasobów jest formą 
współfinansowania badań i doktoranci dostrzegają korzyści wynikające ze współpracy oferowanej 

im przez przedsiębiorców i jednostki B+R. 

Rysunek 22 Porównanie oceny zaangażowania i potencjalnej przydatności współpracy w poszczególnych 
obszarach. 

 

Źródło: badanie CAWI (n=62 oraz n=50). 
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Istnieje korelacja pomiędzy stopniem zaangażowania przedsiębiorcy / 
jednostki sektora B+R postrzeganym przez doktoranta, a szansą na wdrożenie 
ocenianą przez podmiot zainteresowany wynikami pracy doktorskiej. Im 
doktoranci oceniali wyżej poziom zaangażowania tym większe szanse na 
wdrożenie deklarowali przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R. Populacja prac 
doktorskich, dla których przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R określili szanse 
na wdrożenie powyżej 76% (połowa wszystkich prac) wiązała się 
z zaangażowaniem ocenionym przez doktorantów na 5,25, w skali od 1 do 6. 
Jeśli chodzi o drugą połowę wszystkich prac doktorskich, o mniejszych szansach 
na wdrożenie (< 76%), to przeciętne zaangażowanie przedsiębiorcy w badania 
było niższe i wyniosło 4,94 (w skali 1-6).  

 H11: Koszt wdrożenia wpływa na szanse na wdrożenie.  

10,68% prac doktorskich jest gotowych do wdrożenia. Pozostałe prace wymagają dalszych 

nakładów, w tym przede wszystkim na kontynuację prac badawczo-rozwojowych. Można 
stwierdzić, że koszty wdrożenia w pierwszej kolejności należy rozpatrywać przez pryzmat kosztów 

niezbędnych do ostatecznego przygotowania wyników prac doktorskich do wdrożenia. 

W ankiecie CAWI spytaliśmy doktorantów o szacunkowy poziom nakładów, które należy jeszcze 
ponieść, aby wyniki ich prac były gotowe do wdrożenia. Odpowiedzi analizowaliśmy w podziale na 

doktorantów posiadających współpracę oraz niewspółpracujących na dzień badania 
z przedsiębiorstwem / jednostką sektora B+R. Ok. 42% prac doktorantów, którzy nawiązali 

współpracę oraz 20% prac doktorantów bez współpracy nie przekracza poziomu wydatków 

w kwocie 50 tys. zł co oznacza, że uwzględniając wartość stypendium i potencjał finansowy autora 
pracy doktorskiej – wartościowe prace doktorskie mogłyby być zakończone własnymi siłami – jeśli 

tylko ich twórca chciałby je zakończyć. Można powiedzieć, że ewentualne niewykonanie prac 
niezbędnych do ostatecznego przygotowania wyników pracy doktorskiej do wdrożenia nie będzie 

wynikać wyłącznie z braku środków finansowych. 

Pozytywnym wydaje się również fakt, że ok. 30 i 32% doktorantów (odpowiednio 
współpracujących i niewspółpracujących) deklaruje potrzeby na poziomie 50-500 tys. zł – 

uwzględniając potencjał finansowych regionalnych przedsiębiorstw oraz aktualny dostęp do 

środków finansowych oferowanych przez aniołów biznesu czy fundusze kapitału zalążkowego – 
również te prace doktorskie nie powinny natrafić na istotną barierę finansową na drodze do 

wdrożenia. 

Trudniej będzie natomiast uzyskać finansowanie dla ok. 11% prac doktorskich doktorantów bez 
współpracy, których autorzy deklarują potrzeby powyżej 500 tys. zł. Tego typu finansowanie 

mogą bowiem uzyskać wyłącznie Ci autorzy, których prace doktorskie są wysoce innowacyjne 
i będą generować wysoki poziom korzyści dla podmiotu wdrażającego. 

Warto również zauważyć, że prawie 36% doktorantów niewspółpracujących oraz 26% 

doktorantów współpracujących nie zna szacunkowej wartości nakładów niezbędnych do 

przygotowania wyników pracy doktorskiej do wdrożenia. Brak takiej wiedzy wyklucza de facto 
możliwość ubiegania się o finansowanie zewnętrzne. Trudno bowiem przekonać jakiegokolwiek 

inwestora, który miałby zainwestować w proces wdrożenia wyników pracy doktorskiej, jeśli nie 
zostanie przedstawiony w miarę dokładny szacunek niezbędnych w tym celu środków 

finansowych. 
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Rysunek 23 Nakłady (w PLN) niezbędne do przygotowania i wdrożenia wyników prac doktorskich do 

wdrożenia. 

 

Źródło: badanie CAWI (n=182, n=62 i n=62). 

 

Przedsiębiorców oraz jednostki sektora B+R poprosiliśmy o oszacowanie nakładów inwestycyjnych 
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prac będzie pociągało za sobą nakłady w wysokości do 500 tys. zł.  

Cześć doktorantów (ok. 36%) rozpatruje komercjalizację wyników prac w oparciu o własną firmę 
(spółkę spin off/ spin out). 

Rysunek 24 Nakłady (w PLN) niezbędne do przygotowania do wdrożenia w oparciu o spółkę, w której 

udziały miałby doktorant.  

 

Źródło: badanie CAWI (n=182). 
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przedsiębiorcy chętniej współpracują z tymi doktorantami, których wyniki prac doktorskich nie 

pociągną za sobą istotnych kosztów wdrożenia i mogą być zastosowane bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych nakładów.  

Doktoranci, którzy chcą samodzielnie wdrożyć wyniki swoich prac doktorskich patrzą na kwestię 

kosztów niezbędnych do przygotowania do wdrożenia znacznie bardziej racjonalnie - rzadziej 
deklarują brak konieczności poniesienia nakładów (jedynie 3%). Osoby planujące samodzielnie 

wdrożyć wyniki prac doktorskich trochę częściej niż pozostali respondenci znają szacunkowe 
koszty przygotowania do wdrożenia – wartości tej nie zna ok. 21% respondentów deklarujących 

chęć samodzielnego zaangażowania się w proces komercjalizacji w porównaniu do 36% i 26% 

doktorantów, którzy odpowiednio nie posiadają współpracy i współpracują z podmiotem 
zainteresowanym wdrożeniem. Doktoranci, którzy rozpatrują samodzielne wdrożenie wyników 

swojej pracy doktorskiej deklarują również zaangażowanie własnych środków finansowych. 
Optymistycznym jest fakt, że ok. 58% doktorantów rozpatrujących ten sposób komercjalizacji 

wyników swoich prac doktorskich jest gotowych zaangażować środki finansowe w przedziale od 

5 do 35 tys. PLN.  

Przeciętny poziom kosztów wdrożenia prac doktorskich, w ramach których 
istnieje współpraca z przedsiębiorstwem / jednostką sektora B+R jest mniejszy 
niż dla całej populacji prac doktorskich, co może pozytywnie wpływać na szansę 
przeprowadzenia procesu wdrożenia.  

Gotowość do samodzielnego zaangażowania się w proces komercjalizacji 
w większym stopniu koreluje z wiedzą na temat niezbędnych kosztów 
wdrożenia wyników prac doktorskich. Wiedza w zakresie kosztów wdrożenia 
może być traktowana jako wskaźnik lepszego przygotowania do procesu 
wdrożenia, a w konsekwencji, może pozytywnie wpłynąć na szansę 
przeprowadzenia procesu wdrożenia wyników prac doktorskich. 

 
H12: Działania przygotowawcze do wdrożenia realizowane przez 
doktoranta zwiększają szanse na wdrożenie. 
 

Większość prac doktorskich nie jest gotowa do wdrożenia i wymaga dodatkowych prac badawczo-
rozwojowych. Nieco częściej niż co 10-ta praca doktorska nie wymaga żadnych dodatkowych 

działań i jest gotowa do wdrożenia. Analiza zgromadzonych danych pozwala stwierdzić, że 
doktoranci dostrzegają konieczność przeprowadzenia przede wszystkim działań o charakterze 

inżynieryjno-technicznym – przygotowanie dokumentacji technicznej, testowanie produktu, czy 
badania klinicznie. Ich skala w dużym stopniu zależy od typu prac doktorskiej – nie każda bowiem 

praca doktorska wymagać będzie przed wdrożeniem badań klinicznych czy przeprowadzenia 

procesu certyfikacji. Zgromadzone dane wskazują na to, że doktoranci mają świadomość 
konieczności ich przeprowadzenia. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku badań 

marketingowych, które ze względu na swoje cele i specyfikę, powinny być zrealizowane 
w większości przypadków – niemniej konieczność ich przeprowadzenia dostrzega zaledwie co piąty 

respondent.  

75% badanych doktorantów deklaruje, że przeprowadziło rozeznanie rynku pod kątem 
zapotrzebowania na wyniki pracy doktorskiej. O ile deklaratywny wskaźnik respondentów, którzy 

przeprowadzili rozeznanie rynku jest na stosunkowo wysokim poziomie, o tyle skala konkretnych 

działań, które są niezbędnym elementem procesu komercjalizacji wiedzy jest znacznie mniejsza. 
Prawie połowa (48,75%) respondentów nie wie, czy wyniki pracy doktorskiej kwalifikują się do 

jakiejkolwiek ochrony prawnej. Spośród respondentów, którzy wiedzą, czy wyniki pracy 
doktorskiej kwalifikują się do ochrony prawnej, 45% odpowiedziało negatywnie. 

Prawie 28% doktorantów zadeklarowało, że wyniki ich prac doktorskich kwalifikują się do ochrony 

prawnej, jednak świadomość kwalifikowania się wyników pracy doktorskiej do ochrony nie 

gwarantuje podjęcia przez respondentów koniecznych działań. Zaledwie 63% respondentów, 
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których wyniki prac doktorskich kwalifikują się do ochrony, zamierza lub już podjęła działania 

zmierzające do uzyskania takiej ochrony. Z kolej 18% doktorantów z tej grupy nie wie jaki rodzaj 
ochrony wybrać dla własności intelektualnej będącej wynikiem pracy doktorskiej.  

Blisko 57% respondentów (160 na 281) podjęło działania zmierzające do zainteresowania 

przedsiębiorców lub jednostki sektora B+R wynikami pracy doktorskiej, przy czym ponad połowa 
z nich osiągnęło w tym obszarze sukces. W konsekwencji, 29,18% badanych respondentów 

posiada nawiązaną współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką B+R.  

Doktoranci podejmowali szereg działań w celu zainteresowania przedsiębiorców / jednostki B+R 
wynikami swoich prac doktorskich. Przede wszystkim, publikowali artykuły nt. wyników swoich 

prac doktorskich oraz aktywnie wykorzystywali dotychczasowe kontakty (odpowiednio 39,86% 

i 37,01%). Znacznie mniej doktorantów, 17,44% wysyłało opisy swoich prac doktorskich do 
przedsiębiorców / jednostek B+R, które mogłyby być zainteresowane wdrożeniem ich wyników. 

Nieliczni doktoranci (ok. 3%) zamieszczali wyniki prac doktorskich w bazach danych, brali udział 
w targach rozwiązań innowacyjnych czy też korzystali z instytucji zajmujących się transferem 

technologii. Niepokojącym zjawiskiem jest bardzo niski udział ostatniej z przytoczonych metod – 
instytucje zajmujące się transferem technologii działają na lubelskich uczelniach i powinny być 

jednym z głównych partnerów dla doktorantów w procesie poszukiwania kontaktów z sektorem 

przedsiębiorstw. Niestety, doktoranci w znikomym stopniu korzystają z ich usług, a jak wynika 
z wywiadów indywidualnych, nie znają ich oferty. 

Jak już wspomniano, blisko 30% doktorantów posiada nawiązaną współpracę z przedsiębiorcami / 

jednostkami B+R. W kontekście oceny działań przygotowawczych do wdrożenia, warto spojrzeć 
na podstawową kwestię, która powinna być rozstrzygnięta pomiędzy współpracującymi stronami, 

czyli sposób udostępnienia przedsiębiorcy / jednostce B+R wyników pracy doktorskiej. 

84,15% respondentów, którzy posiadali nawiązaną współpracę z przedsiębiorcą / jednostką B+R 
nie ustaliło jeszcze sposobu przekazania wyników pracy doktorskiej. Niecałe 10% 

współpracujących doktorantów przekaże prawa wyłączne. Co ciekawe, podmioty planujące 

wdrożenie są bardziej zdecydowane co do formy w jakiej chciałyby pozyskać prawa własności 
intelektualnej wynikające z pracy doktorskiej. Blisko 48% podmiotów, które deklarują wdrożenie 

na dzień badania, zainteresowana jest uzyskaniem praw wyłącznych, natomiast niecałe 30% 
uzyskaniem licencji wyłącznej. Taka zdecydowana postawa przedsiębiorców i jednostek sektora 

B+R kłóci się wyraźnie z wnioskiem o niskiej skłonności podmiotów zainteresowanych wdrożeniem 
do zakupu wyników pracy naukowej. Innymi słowy, podmioty te chciałyby korzystać z wyników 

prac doktorskich jednak nie są chętne do ponoszenia kosztów z tym związanych. 

Ostatnią kwestią poruszoną w kontekście omawianej hipotezy była znajomość funduszy kapitału 

zalążkowego, które są naturalnym partnerem dla doktorantów w zakresie finansowania procesu 
komercjalizacji wyników prac doktorskich. Niestety, nieliczni respondenci (ok. 6%) zadeklarowali, 

że znają tego typu fundusze, a zaledwie dwóch prawidłowo wskazało na tego typu fundusze 
z nazwy. Bardzo małe zainteresowanie ofertą tych instytucji wskazuje na stosunkowo niski poziom 

zaangażowania w przygotowanie wyników pracy doktorskiej do wdrożenia.  

 

Wyniki prac doktorskich wymagają jeszcze znaczących działań 
przygotowawczych. Warto podkreślić, że istnieje rozdźwięk między 
deklaratywną oceną respondentów co do stopnia zaawansowania tych prac 
a rzeczywistymi działaniami przeprowadzonymi w tym zakresie. Doktoranci 
w zbyt małym stopniu korzystają z oferty instytucji, które oferują usługi 
w zakresie transferu technologii, co po części wynika z faktu, że nie mają 
świadomości korzyści wynikających z takich usług. Doktoranci nie posiadają 
wiedzy w zakresie możliwych źródeł finansowania procesu wdrażania wyników 
prac doktorskich. 
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H13: Gotowość doktoranta do zaangażowania własnych środków 
finansowych w celu komercjalizacji wyników pracy doktorskiej 
zwiększa szansę na wdrożenie. 
 

Hipoteza ma swoje źródło w założeniu, że skłonność do zaangażowania własnych środków jest 
swego rodzaju wskaźnikiem komercyjnej wartości wyników prac badawczo-rozwojowych 

i możliwości ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

Pozytywnie, na pytanie o chęć współtworzenia spółki, której celem byłaby komercjalizacja 
wyników pracy doktorskiej z inwestorem zewnętrznym w postaci funduszu seed capital, 

odpowiedziało ponad 35% doktorantów. 

Rysunek 25 Preferowana rola doktoranta w spółce spin off / spin out. 

 

Źródło: badanie CAWI (n=100). 

Doktoranci, którzy są gotowi współtworzyć tego typu spółkę, preferują oddać zarządzanie tą 

spółką innym osobom, dla siebie pozostawiając głównie rolę związaną z realizacją prac B+R. 

W drugiej kolejności, respondenci chętnie pełniliby funkcję doradcy lub zatrudniliby się w niej w 
roli zwykłego pracownika. Dopiero na 4-tym miejscu znajduje się funkcja związana z zarządzaniem 

firmą. Innymi słowy, doktoranci oceniają swój potencjalny wkład w rozwój spółki stosunkowo 
zachowawczo, ale i racjonalnie - niewielu z nich widzi się w tradycyjnej roli przedsiębiorców, 

którzy biorą na siebie pełny zakres obowiązków związanych z rozwojem nowej firmy, a raczej 
widzą dla siebie role merytorycznie związane z przedmiotem działalności firmy. 

Opierając się dodatkowo na wywiadach indywidualnych możemy stwierdzić, że taka postawa 

wynika z braku doświadczeń zawodowych na kierowniczych stanowiskach, ale także ze 

świadomości obowiązków i wyzwań przed jakimi stoi osoba decydująca się na założenie i rozwój 
własnej firmy. 

Wracając do sedna hipotezy, czyli gotowości doktoranta do zaangażowania własnych środków, 

doktoranci są umiarkowanie optymistyczni co do opłacalności wdrożenia wyników swoich prac 
doktorskich. 23% doktorantów gotowa jest zainwestować kwotę nieprzekraczającą wartości 

jednomiesięcznego stypendium. Pozytywne jest to, że istnieją doktoranci, którzy są gotowi 
zainwestować ponad 35 tys. zł – taki poziom gotowości, uwzględniając ofertę funduszy kapitału 

zalążkowego, może świadczyć o istnieniu potencjału do tworzenia spółek typu spin-off/spin-out w 

regionie. 
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Rysunek 26 Gotowość doktorantów do zaangażowania środków własnych w spółce spin off / spin out.  

 

Źródło: badanie CAWI (n=100). 

Respondenci, którzy jeszcze nie zakończyli pracy doktorskiej są nieznacznie bardziej skłonni do 

założenia spółki i deklarują nieco większą kwotę inwestycji ze środków własnych, w stosunku do 
kolegów, którzy zakończyli i obronili swoje prace.  

24 na 80 - ciu (30%) badanych, którzy posiadają już tytuł doktora deklaruje chęć założenia spółki. 

Dla doktorantów, których prace są w toku, wskaźnik ten wynosi ok. 36%.  

Jednocześnie, większość (ok. 58%) doktorantów, których prace są w toku, gotowych jest 
zainwestować >20 tys. zł w spółkę, której celem byłaby komercjalizacja wyników pracy 

doktorskiej. W przypadku respondentów, którzy obronili już swoje prace doktorskie, wskaźnik ten 

wynosi niespełna 21%. Większość z nich, 54,16% deklaruje chęć zainwestowania kwoty 
nieprzekraczającej 5 tys. zł. Analogicznie, tak małą kwotę inwestycji deklaruje jedynie 7,60% 

doktorantów, których prace doktorskie są w toku. 

Należy jednak podkreślić, że prace doktorskie, których doktoranci deklarują chęć zainwestowania 
własnych środków finansowych, nie wyróżniają się istotnie w stosunku do całej próby objętej 

badaniem. Prace te są na podobnym poziomie innowacyjności, również w podobnym wymiarze 
wymagają dodatkowych prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do wdrożenia wyników 

w praktyce, a skala podjętych działań przygotowawczych, takich jak rozeznanie rynku nie różni się 

istotnie statystycznie od pozostałych prac doktorskich. 

Doktoranci, których prace doktorskie są w toku są bardziej optymistyczni w 
kontekście samodzielnej komercjalizacji ich wyników. Chętniej zaangażowaliby 
się w samodzielną komercjalizację oraz zainwestowaliby większe środki 
finansowe. Doktoranci deklarują stosunkowo małe potencjalne zaangażowanie 
w rozwój przedsiębiorstwa, którego celem byłaby komercjalizacji wyników ich 
prac doktorskich. Najchętniej ograniczyliby swój udział do roli doradczej lub 
kierowania obszarem stricte dotyczącym prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez firmę.  

 

H14: Ocena na obronie pracy doktorskiej koreluje z szansą na 
wdrożenie. 
 

W hipotezie przyjęto błędne założenie dotyczące ocen na obronie prac doktorskich. Stopnie takie 

nie są nadawane stąd weryfikacja tej hipotezy nie może zostać dokonana. 

 

23% 

29% 
29% 

13% 
5% < niż 5 tys. 

> niż 5 tys. i < niż 20 tys.  

> niż 20 tys. i < niż 35 tys.  

> niż 35 tys. i < niż 50 tys.  

> niż 50 tys. i < niż 100 tys.  
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H15: Ocena z wniosku o udzielenie stypendium koreluje z szansą na 
wdrożenie. 
 
Głównym wskaźnikiem szansy na wdrożenie jest fakt nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem 

/ jednostką sektora B+R, która potencjalnie zastosuje wyniki badań w swojej działalności. Dlatego 
warto spojrzeć na oceny z wniosków o udzielenie stypendium przyznawane przez komisję 

rekrutacyjną w podziale na doktorantów współpracujących z przedsiębiorstwem / jednostką 
sektora B+R i doktorantów, którzy takiej współpracy nie deklarują. Oceny komisji należy 

traktować jako wstępna weryfikację szans na wdrożenie wyników prac naukowych doktorantów.  

Porównując wartości średnich wagowych uzyskanych przez doktorantów punktów na etapie oceny 

wniosków widzimy, że w przypadku projektu Stypendia naukowe dla doktorantów respondenci 
współpracujący we wdrażaniu wyników swoich prac doktorskich uzyskali średnią 80,25% 

punktów, natomiast respondenci nie współpracujący 77,43%. W przypadku projektu Stypendia 
naukowe dla doktorantów II wartości te wynoszą odpowiednio dla respondentów 

współpracujących - 70,14%, a dla respondentów niewspółpracujących 63,67%. Widzimy zatem, 
że przedstawiciele komisji oceniającej nieco lepiej ocenili wnioski doktorantów, którzy nawiązali 

współpracę z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań stanowiących przedmiot 

rozprawy doktorskiej.  

Ocena z wniosku o udzielenie stypendium zdaniem osób, z którymi przeprowadzono wywiady nie 
odzwierciedla w pełni jakości i szans na wdrożenie jej wyników. Analiza danych CAWI oraz 

studiów przypadku wskazuje na występowanie faktycznej współpracy tam, gdzie została ona 
podważona na etapie oceny oraz odwrotnie tam, gdzie współpraca została zaakceptowana 

okazywało się, że jest ona niskiej jakości lub jedynie formalnym zapisem.  

Podsumowując odpowiedź na drugie pytanie badawcze, wyniki prac 
doktorskich, na które doktoranci uzyskali stypendium naukowe będące 
przedmiotem niniejszego badania, mają duże szanse na wdrożenie. Ok. 76% 
podmiotów współpracujących z doktorantami zamierza wdrożyć wyniki ich 
prac w swojej działalności. Część doktorantów (ok. 36%) zamierza wdrożyć 
wyniki prac w spółkach spin-off / spin-out, w których będą udziałowcami. Praca 
doktorska mająca duże szanse na wdrożenie w przedsiębiorstwie / jednostce 
B+R z regionu, powinna cechować się w szczególności innowacyjnością na 
poziomie krajowym, dużym stopniem zaangażowania przedsiębiorcy w badania 
(wyrażonym m.in. udostępnianiem aparatury, materiałów do badań, know – 
how, zasobów ludzkich, partycypacją w kosztach badań) oraz relatywnie 
niewielkim stopniem zaawansowania założeń pracy, toku i kierunków badań w 
momencie nawiązywania współpracy z przedsiębiorcą zainteresowanym 
wdrożeniem. Ponadto, w wielu przypadkach dla podmiotów zainteresowanych 
wdrożeniem bardzo ważne są jak najniższe koszty wdrożenia rozwiązania (do 
500 tys. zł). Kwestią mogącą skutkować problemami na etapie wdrożenia jest 
nieustalenie podziału praw własności intelektualnej do rozwiązania 
powstałego we współpracy z przedsiębiorcą. Należy też podkreślić niską 
świadomość obu stron w zakresie zagadnienia podziału własności 
intelektualnej będącej efektem pracy doktorskiej.  
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6.5. Wpływ projektów realizowanych przez doktorantów na procesy 

innowacyjne w regionie  

 

H16: Współpraca z doktorantem zwiększa konkurencyjność jednostek z 
sektora B+R. 
H17: Współpraca z doktorantem zwiększa konkurencyjność 
przedsiębiorstw. 
 
Zdaniem przedstawicieli jednostek sektora nauki współpracujących z doktorantami, wdrożenie 
wyników pracy doktorskiej przyczyni się do zdobycia przez te jednostki przewagi konkurencyjnej 

przede wszystkim na poziomie krajowym (66,67%, n=18) oraz Unii Europejskiej (27,78%, n=18).  
 

Przedstawiciele jednostek sektora B+R współpracujących z doktorantami wysoko oceniają 
oczekiwane korzyści wynikające z planowanego wdrożenia wyników pracy doktorskiej. 

Poprosiliśmy ich o ocenę tych korzyści w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo małe korzyści, 

nieistotne dla pozycji konkurencyjnej jednostki, a 5 – bardzo duże korzyści, kluczowe dla pozycji 
konkurencyjnej jednostki, w podziale na poszczególne rodzaje tych korzyści. Szczegółowe dane 

w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 7 Ocena korzyści wynikających z zastosowania rezultatów pracy doktorskiej doktoranta – jednostki 
sektora B+R. 

Oceniane stwierdzenie 
Ocena 
średnia 

Udział ocen 4 
i 5 

Zwiększenie jakości istniejących produktów / usług 4,37 78% 

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko na etapie produkcji i/lub 

konsumpcji produktu/usługi 4,10 33% 

Wprowadzenie na rynek całkowicie nowego produktu / usługi  4,00 61% 

Zmniejszenie kosztów produkcji / świadczenia usług 3,92 50% 

Poprawę organizacji pracy w przedsiębiorstwach 3,80 33% 

Poprawę skuteczności działań promocyjnych przedsiębiorstw 3,64 28% 

Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych / świadczenia usług 3,50 22% 

Poprawę wydajności produkcji / świadczenia usług 3,14 17% 

Zmniejszenie energochłonności produktów / usług dla konsumentów 2,87 22% 

Źródło: CAWI z jednostkami B+R (n=18). 

 
Przedstawiciele przedsiębiorstw, zapytani o wpływ wdrożenia wyników pracy doktorskiej na 

konkurencyjność ich firm byli nieco bardziej optymistyczni. Zdaniem przedsiębiorstw 

współpracujących z doktorantami, wdrożenie wyników pracy doktorskiej przyczyni się do zdobycia 
przez te przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym (11,36%, n=44), Unii 

Europejskiej (20,45%, n=44) oraz poziomie krajowym (52,27%, n=44). 15,91% przedsiębiorstw 
zadeklarowało poprawę konkurencyjności wyłącznie na poziomie regionalnym.  

 
Przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami wysoko oceniają oczekiwane korzyści wynikające 

z planowanego wdrożenia wyników pracy doktorskiej. Poprosiliśmy ich o ocenę tych korzyści w 

skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo małe korzyści, nieistotne dla pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, a 5 – bardzo duże korzyści, kluczowe dla pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa, w podziale na poszczególne rodzaje tych korzyści. Szczegółowe dane w tym 
zakresie przedstawia tabela 8. 
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Tabela 8 Ocena korzyści wynikających z zastosowania rezultatów pracy doktorskiej doktoranta - 
przedsiębiorstwa 

Oceniane stwierdzenie 
Ocena 
średnia 

Udział ocen 4 
i 5 

Wprowadzenie na rynek całkowicie nowego produktu / usługi  4,15 57% 

Zwiększenie jakości istniejących produktów / usług 4,03 68% 

Zmniejszenie kosztów produkcji / świadczenia usług 3,84 41% 

Poprawę skuteczności działań promocyjnych przedsiębiorstw 3,77 48% 

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko na etapie produkcji i/lub 

konsumpcji produktu/usługi 3,72 50% 

Poprawę wydajności produkcji / świadczenia usług 3,71 36% 

Poprawę organizacji pracy w przedsiębiorstwach 3,63 45% 

Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych / świadczenia usług 3,48 36% 

Zmniejszenie energochłonności produktów / usług dla konsumentów 3,22 23% 

Źródło: CAWI z przedsiębiorstwami (n=44). 

 

Zgodnie z oczekiwaniami, najmniej korzyści wynikających z zastosowania wyników prac 
doktorskich dostrzegają doktoranci niewspółpracujący z podmiotami wdrażającymi - 

przedsiębiorstwami lub jednostkami sektora B+R. Ciekawe jest również to, że przedsiębiorcy są 
nieznacznie bardziej pesymistyczni w ocenie tych korzyści. Szczegółowe dane dotyczące średniej 

oceny korzyści w skali od 1 do 5 (1 – bardzo małe korzyści, 5 – bardzo duże korzyści) przedstawia 

kolejna z tabel. 

Tabela 9 Ocena korzyści wynikających z zastosowania rezultatów pracy doktorskiej – porównanie ocen 
doktorantów współpracujących, doktorantów niewspółpracujących oraz podmiotów wdrażających. 

Oceniane stwierdzenie 
Doktoranci 

niewspółpracujący 

(n=199) 

Doktoranci 
współpracujący 

(n=62) 

Podmioty 
wdrażające 

(n=62) 

Zwiększenie jakości istniejących 

produktów / usług 4,02 4,35 4,13 

Wprowadzenie na rynek całkowicie 

nowego produktu / usługi  3,92 4,22 4,10 

Zmniejszenie negatywnego wpływu na 

środowisko na etapie produkcji i/lub 

konsumpcji produktu/usługi 3,49 4,14 3,81 

Zmniejszenie kosztów produkcji / 

świadczenia usług 3,44 3,62 3,79 

Poprawę skuteczności działań 

promocyjnych przedsiębiorstw 2,78 3,87 3,77 

Poprawę wydajności produkcji / 

świadczenia usług 3,82 4,29 3,77 

Poprawę organizacji pracy w 

przedsiębiorstwach 2,69 3,05 3,53 

Zmniejszenie energochłonności procesów 

produkcyjnych / świadczenia usług 3,17 3,23 3,49 

Zmniejszenie energochłonności 

produktów / usług dla konsumentów 2,88 3,53 3,23 

Źródło: CAWI z doktorantami i podmiotami wdrażającymi. 

 

H18: Przedsiębiorcy wykazujący zainteresowanie wdrożeniem wyników 
prac doktorantów współpracują ze światem nauki również w innych 
obszarach/realizują własne projekty badawczo-rozwojowe. 
 
Przedsiębiorstwa współpracujące z doktorantami dość optymistycznie patrzą w przyszłość pod 

kątem rozwoju swojej aktywności w tym obszarze. W celu oceny skali dotychczasowej 
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i planowanej aktywności przedsiębiorców w zakresie współpracy z sektorem nauki i realizacji 

własnych projektów badawczo-rozwojowych, poprosiliśmy ich o wskazanie, dla poszczególnych 
rodzajów aktywności, tej odpowiedzi, która w sposób najbardziej właściwy przedstawia 

dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. Okazało się, że bardzo duża część 
przedsiębiorstw, które podjęły już działania w obszarze badań i rozwoju, planuje rozszerzyć ich 

zakres. W największym stopniu deklaracja ta dotyczy korzystania z usług jednostek naukowych. 

 
Warto zauważyć również stosunkowo wysoki udział przedsiębiorców, którzy planują zrobić swój 

pierwszy krok w zakresie zakupu wyników prac B+R, realizacji projektu B+R wspólnie z jednostką 
naukową oraz ubiegania się o fundusze europejskie na pokrycie kosztów prac B+R i wdrożenie ich 

wyników.  
 
Rysunek 27 Dotychczasowa i planowana aktywność przedsiębiorstw we współpracy z sektorem nauki. 

 
Źródło: CAWI z przedsiębiorstwami (n=44). 

H19: Program stypendialny zwiększa skłonność doktorantów do 
podejmowania działań w zakresie wdrożenia wyników pracy 

doktorskiej.  

¾ doktorantów deklaruje, że zrobiła rozeznanie rynkowe pod kątem zapotrzebowania rynku na 

wyniki pracy doktorskiej, a 56,94% podjęło próbę zainteresowania wdrożeniem wyników swojej 
doktorskiej przedsiębiorców / jednostki sektora B+R. 

 
Najpopularniejszym sposobem dotarcia do przedsiębiorców stosowanym przez doktorantów są 

publikacje artykułów nt. wyników swojej pracy doktorskiej oraz aktywne wykorzystanie 
dotychczasowych kontaktów. W drugiej grupie, znacznie mniej popularnych sposobów znalazły się 

działania związane z wysyłaniem opisu wyników/planowanych wyników pracy doktorskiej do 

przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R. Nieliczni doktoranci korzystali z usług instytucji otoczenia 
biznesu czy baz danych o nowych innowacyjnych technologiach. Nieliczni również brali udział 

w targach rozwiązań innowacyjnych. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Samodzielne prowadzenie prac 
B+R 

Korzystanie z usług jednostek 
naukowych 

Umowy cywilnoprawne z 
pracownikami naukowymi 

Ubieganie się o fundusze UE na 
B+R i wdrażanie ich wyników 

Wspólna realizacja projektu 
B+R z jednostką  naukową 

Zakup wyników prac B+R 

27,27% 

4,55% 

11,36% 

15,91% 

6,82% 

27,27% 

13,64% 

15,91% 

18,18% 

36,36% 

38,64% 

38,64% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

15,91% 

20,45% 

20,45% 

9,09% 

9,09% 

11,36% 

43,18% 

59,09% 

47,73% 

36,36% 

45,45% 

20,45% 

Nie podjęliśmy dotychczas i nie zamierzamy podejmować 

Nie podjęliśmy dotychczas, ale zamierzamy podjąć 

Podjęliśmy, ale zamierzamy ograniczyć 

Podjęliśmy i nie zamierzamy dokonywać zmian 

Podjęliśmy i zamierzamy rozszerzyć 
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Tabela 10 Działania doktorantów mające na celu nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami / 
jednostkami sektora B+R. 

Rodzaj działania Udział % 

Publikacja artykułów nt. wyników swojej pracy doktorskiej 39,86% 

Aktywne wykorzystanie dotychczasowych kontaktów z przedsiębiorstwami/jednostkami 

sektora B+R 37,01% 

Wysłanie opisu wyników/planowanych wyników pracy do przedsiębiorców 17,44% 

Wysłanie opisu wyników/planowanych wyników pracy do jednostek sektora B+R 14,59% 

Skorzystanie z usług instytucji zajmujących się transferem technologii 3,20% 

Udział w targach rozwiązań innowacyjnych 3,20% 

Zamieszczenie informacji o wynikach pracy doktorskiej w bazach danych o nowych, 

innowacyjnych technologiach 2,14% 

Źródło: CAWI z doktorantami (n=281). 

 

Powyższe wyniki warto skonfrontować z danymi pozyskanymi od przedsiębiorstw/jednostek 
sektora B+R, które faktycznie nawiązały współpracę z doktorantem. Zdaniem przedstawicieli tych 

podmiotów, doktorant powinien aktywnie zgłaszać się do przedsiębiorstw, przedstawiając swoją 

ofertę współpracy – w ten sposób współpracę rozpoczęło 40,32% współpracujących 
przedsiębiorstw/jednostek sektora B+R. Podobną skuteczność osiągnęła „wcześniejsza 

współpraca” – dla ok. 40% podmiotów współpracujących, współpraca w ramach pracy doktorskiej 
jest kontynuacją wcześniejszych kontaktów.  

 

Trzeba jednak pamiętać, że w grupie tej znajduje się spora liczba doktorantów, którzy byli 
zatrudnieniu w tych podmiotach i współpraca w ramach pracy doktorskiej jest oczywistą 

konsekwencją faktu zatrudnienia. Zaledwie 6,45% podmiotów współpracujących nawiązało 
współpracę za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu. 

 

Respondenci udzielający wywiadów są co do zasady zgodni, że program stypendialny przyczynia 
się do prowdrożeniowej orientacji doktoranta, jednakże współpraca przynosząca wymierne 

korzyści zarówno przedsiębiorcy, jak i doktorantowi wynika z ukierunkowania i kontaktów 
z biznesem promotora, który ma bardzo duży wpływ na temat i założenia pracy doktorskiej. 

Bardzo często współpraca doktoranta z przedsiębiorstwem zainteresowanym wdrożeniami 
wyników jest kontynuacją wcześniejszej współpracy promotora z przedsiębiorstwem/jednostką 

sektora B+R. 

 

Doktoranci podejmują działania zmierzające do wdrożenia wyników prac 
doktorskich w postaci próby nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami i 
jednostkami sektora B+R, ale działania te nie zawsze są skuteczne. Doktoranci 
wykazują zbyt małą aktywność w bezpośrednim docieraniu do przedsiębiorstw, 
koncentrując się na publikowaniu wyników prac doktorskich. Wiele kontaktów z 
przedsiębiorstwami zostało nawiązanych za pośrednictwem promotora, który 
współpracował wcześniej z danym podmiotem. 
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6.6. Wpływ programu stypendialnego na wzrost przedsiębiorczości i 

innowacyjnego podejścia przedsiębiorców 

 

H20: Kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego wpływają na 
prowdrożeniowy charakter prac doktorskich.  
 
Badani doktoranci stwierdzili, że kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego przez Urząd 

Marszałkowski w Lublinie zmotywowały ich do nawiązywania współpracy 
z przedsiębiorstwem/jednostką sektora B+R. Z takim stwierdzeniem doktoranci zgadzają się 

w bardzo dużym stopniu. Średnia ocena w 5-punktowej skali wyniosła 4,34 co plasuje tę wartość 
pomiędzy „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam” z takim stwierdzeniem. Warto 

podkreślić stosunkowo dużą różnicę pomiędzy doktorantami współpracującymi 

i niewspółpracującymi. Dla tych pierwszych, średnia ocena osiągnęła poziom 4,61, a dla tych 
drugich – 4,24. W trochę mniejszym stopniu doktoranci zgadzają się ze stwierdzeniem, że już 

sama praca doktorska jest okazją do nawiązania współpracy z przedsiębiorcą. Średnia ocena w 5-
punktowej skali wyniosła 4,01 co plasuje tę wartość przy stwierdzeniu „raczej się zgadzam”. I tu 

także warto podkreślić stosunkowo dużą różnicę pomiędzy doktorantami współpracującymi 

i niewspółpracującymi. Dla tych pierwszych, średnia ocena osiągnęła poziom 4,33, a dla tych 
drugich – 3,88. Analiza ta pokazuje, że doktorantów współpracujących z przedsiębiorstwami czy 

jednostkami sektora B+R cechuje większa postawa prowdrożeniowa, gdyż niezależnie od 
kryteriów programu stypendialnego, w większym stopniu postrzegają oni sam doktorat jako 

możliwość nawiązania współpracy w zakresie wdrożenia wyników prac naukowych.  

 
Chociaż opinia doktorantów co do wpływu kryteriów programu na prowdrożeniowy charakter prac 

jest bardzo pozytywna, to jednak analizując zasady przyznawania wsparcia stypendialnego należy 
się zgodzić, że kryteria przyznawania stypendiów premiują te projekty doktorantów, które wiążą 

się ze współpracą z przedsiębiorcami, jednakże nie odnoszą się do innych sposobów wdrożeń 
wyników, np. komercjalizacji poprzez spółkę spin–off / spin-out, gdzie np. zamiast przedsiębiorcy 

zainteresowanego wdrożeniem mógłby występować fundusz seed capital, anioł biznesu itd. Stąd 

kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego wpływają na prowdrożeniowy charakter prac 
doktorskich tylko w jednym wymiarze. Ponadto, jak wynika z wywiadów indywidualnych, dużą rolę 

w tym, czy doktorant uwzględnia prowdrożeniowy charakter swojej pracy, odgrywa promotor 
pracy doktorskiej, który w dużym stopniu ukierunkowuje doktoranta i jego pracę na współpracę 

i ewentualne wdrożenie w przedsiębiorstwie.  

Kryteria programu stypendialnego są wtórne w stosunku do założeń pracy 
doktorskiej, gdyż program stypendialny przeznaczony jest dla doktorantów, 
który wybrali już temat pracy doktorskiej, a badania już w toku. W związku z 
tym kryteria programu stypendialnego nie ukierunkowują założeń pracy 
doktorskiej na etapie ich tworzenia, a jedynie mogą wpływać modyfikująco na 
prace doktorskie w toku. Omawiane wsparcie stypendialne nie jest 
długookresowym stabilnym instrumentem, przez co przyszli doktoranci lub 
doktoranci poszukujący tematu rozprawy nie uwzględniają kryteriów 
udzielania wsparcia w projektowania założeń pracy doktorskiej.  

W konsekwencji, w przypadku prac doktorskich, których temat i zakres nie był 
ustalany wspólnie z przedsiębiorcą, znalezienie partnera biznesowego 
zainteresowanego realną współpracą i wdrożeniem wyników jest bardzo 
trudne i czasochłonne. Założenia takiej pracy często nie mogą być 
zmodyfikowane tak, aby odpowiadały specyfice firmy czy też nie jest możliwe 
uwzględnienie w całości problemu, który chciałby rozwiązać przedsiębiorca. 
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H21: Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem 
stypendialnym wpływa na wzrost innowacyjnego podejścia 
przedsiębiorców. 
 
H22: Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem 
stypendialnym wpływa na wzrost przedsiębiorczości. 
 

Ponad 77% (48 z 62) przedsiębiorców i jednostek z sektora B+R, które współpracują 

z doktorantem w ramach prac doktorskich, na dzień badania jest pewnych, że wdroży wyniki tych 
badań w swojej działalności. Blisko 21% podmiotów nie jest w stanie określić tego na dzień 

badania, natomiast tylko 1 podmiot zadeklarował, że nie wdroży wyników badań prowadzonych 

przez doktoranta.  

Jak wynika z poniższych danych, wdrożenie wyników prac doktorskich będzie pociągało za sobą 

najczęściej inwestycje mieszczące się w przedziale od 50 tys. do 250 tys. PLN. Istotny jest też 

udział inwestycji powyżej 1 mln zł (ponad 1/5 wszystkich wdrożeń), które związane są głównie 
z pracami w obszarze nowoczesnych technologii w przemyśle, energii odnawialnej i biogospodarki. 

Rysunek 28 Wielkość planowanych inwestycji w związku z wdrożeniem wyników prac doktorskich (w PLN). 

 

 

Źródło: badanie CAWI (n=48). 

Wdrożenie wyników prac doktorskich będzie miało również wpływ na wzrost zatrudnienia u ponad 
35% podmiotów, które na dzień badania zainteresowane są wdrożeniem. Przeciętnie w każdym 

z podmiotów utworzonych zostanie 4,5 etatu nowych miejsc pracy.  

Wdrożenie wyników prac doktorskich skutkować będzie zmianą procesów produkcyjnych czy też 
procesów świadczenia usług, a także korzyściami dla konsumentów niż wprowadzaniem na rynek 

na całkowicie nowych produktów. Podmioty wdrażające osiągną duże i bardzo duże korzyści 

z wprowadzenia na rynek całkowicie nowego produktu / usługi czy też poprawy jakości 
produktowej czy usługowej w dotychczasowej ofercie firmy. Szczegółowe dane w tym obszarze 

przedstawia tabela 10. 
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Tabela 11 Wpływ i siła wpływu wdrożenia wyników prac doktorskich na ofertę i procesy podmiotu 
wdrażającego.  

Rodzaj zmiany % wskazań 
Odsetek dużych i b. 

dużych korzyści 

Wprowadzenie na rynek całkowicie nowego produktu / usługi 52,08% 72,00% 

Zwiększenie jakości istniejących produktów / usług 62,50% 73,33% 

Poprawę wydajności produkcji / świadczenia usług 75,00% 55,56% 

Zmniejszenie kosztów produkcji / świadczenia usług 75,00% 58,33% 

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko na etapie 

produkcji i/lub konsumpcji produktu/usługi 
72,92% 54,29% 

Poprawę organizacji pracy w przedsiębiorstwach 83,33% 35,00% 

Poprawę skuteczności działań promocyjnych przedsiębiorstw 75,00% 41,67% 

Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych / 

świadczenia usług 
87,50% 45,24% 

Zmniejszenie energochłonności produktów / usług dla 

konsumentów 
93,75% 42,22% 

Źródło: CAWI (n=48). 
 

Blisko 90% podmiotów deklarujących wdrożenie będzie kontynuowało prace B+R w zakresie 
rozwiązań będących przedmiotem pracy doktorskiej. Przedsiębiorcy planują rozwój działalności 

B+R w swoich organizacjach na różnych polach aktywności, co zostało przedstawione na Rysunku 
27 w związku z analizą H18. 

O tym, że współpraca z doktorantem wpływa na kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród 

partnerów biznesowych mogą świadczyć deklaracje przedsiębiorców oraz jednostek sektora B+R 
w zakresie nawiązywania współpracy z innymi doktorantami zainteresowanymi wdrożeniem oraz 

kontynuowania współpracy z jednostką macierzystą doktoranta. Ponieważ stopień zainteresowania 

kontynuacją współpracy może być zróżnicowany, poprosiliśmy przedstawicieli podmiotów 
współpracujących o ustosunkowanie się do planów kontynuacji współpracy i ocenę ich siły za 

pomocą 5-punktowej skali Likerta. Ponad 80% respondentów deklaruje chęć nawiązania 
współpracy z innymi doktorantami w zakresie wdrożeń wyników prac doktorskich w swojej 

działalności (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Jedynie 1 respondent nie zamierza 

nawiązywać współpracy w tym zakresie. Podobnie, blisko 89% respondentów deklaruje chęć 
współpracy z jednostką macierzystą doktoranta (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 

Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem 
stypendialnym wpływa na wzrost innowacyjnego podejścia przedsiębiorców. 

Współpraca przedsiębiorców z doktorantem objętym programem 
stypendialnym wpływa na wzrost przedsiębiorczości. 
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6.7. Wpływ współpracy doktorantów z przedsiębiorcami / jednostkami 

sektora B+R na wyniki i jakość prac naukowych 

 

H23: Współpraca doktorantów z przedsiębiorcami wpływa na wyniki 

i jakość prac naukowych.  

H24: Zakres współpracy przedsiębiorcy/jednostki z sektora B+R 

wpływa na wyniki i jakość prac naukowych. 

Współpraca z przedsiębiorstwami i jednostkami sektora B+R wpłynęła na zakres i jakość prac 
doktorskich. Istotne zróżnicowanie wpływu tej współpracy widoczne jest w obszarze metody 

badawczej i skrócenia czasu realizacji badań – w tych dwóch obszarach wpływ jednostek sektora 
B+R był nieco większy niż przedsiębiorstw.  

Rysunek 29 Wpływ współpracy na zakres i jakość prac doktorskich 

 

Źródło: CAWI (n=82). 
 

Jak wynika z powyższego wykresu, doktoranci współpracujący z podmiotami zainteresowanymi 

wdrożeniem dokonali szeregu zmian w pierwotnych założeniach pracy doktorskiej. Ok. 70% 

doktorantów pod wpływem współpracy z przedsiębiorcą czy jednostka sektora B+R rozszerzyło 
zakres badań. Żadnych zmian nie dokonało 17% doktorantów współpracujących z przedsiębiorcą 

oraz 18% doktorantów współpracujących z jednostką sektora B+R. Można również zaobserwować 
ciekawy wynik badania dotyczący zmiany metody badawczej. Doktoranci współpracujący 

z jednostką sektora B+R znacznie częściej dokonywali zmiany w zakresie metod badawczych niż 
doktoranci współpracujący z przedsiębiorcą (odpowiednio 21% i 11%). 

H25: Sposób zaangażowania przedsiębiorcy/jednostki z sektora B+R na 
etapie realizacji badań przez doktoranta wpływa na wyniki i jakość prac 

naukowych. 

Przedsiębiorstwa / jednostki sektora B+R oferowały doktorantom przede wszystkim swoje zasoby 
ludzkie oraz materiały do badań. W dalszej kolejności, zaangażowanie polegało na udostępnianiu 

aparatury do badań i linii technologicznej, know-how oraz własności intelektualnej prawnie 

chronionej.  
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Nie znaleziono korelacji pomiędzy sposobami zaangażowania się przedsiębiorstw / jednostek 

sektora B+R a wynikami i jakością prac naukowych rozumianymi jak rozszerzenie/zawężenie 
zakresu pracy doktorskiej, wydłużenie czy skrócenie czasu jej realizacji czy też zmiany metody 

badawczej. Nie znaleziono również korelacji pomiędzy sposobami zaangażowania się 
przedsiębiorstw / jednostek sektora B+R, a poziomem innowacyjności wyników prac doktorskich. 

 

Brak tego typu zależności nie jest zaskoczeniem. Sposób zaangażowania przedsiębiorstwa / 
jednostki sektora B+R odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom doktoranta – w innym przypadku 

współpraca nie zaistniałaby. Dlatego trudno mówić o sposobach zaangażowania, które nie miałyby 
wpływu na wyniki i jakość prac doktorskich. Jeśli dany sposób zaangażowania nie wpływał na 

wyniki czy jakość prac doktorskich, to oznacza, że nie był potrzebny doktorantowi, a w 
konsekwencji nie występował w praktyce. Szczegółowe dane dotyczące sposobu zaangażowania 

się przedsiębiorcy / jednostki sektora B+R w realizację badań przedstawione są na Rysunku 20 

niniejszego raportu.  
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6.8. Adekwatność oferty naukowej (podaży) do potrzeb gospodarki regionu 

(popytu) 

6.8.1. Definicja oferty naukowej 

Analiza oferty naukowej lubelskich jednostek naukowych wskazuje na istnienie problemu 

optymalnego podziału pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową, na którą składają się badania 

przemysłowe i prace rozwojowe, badaniami podstawowymi oraz usługami około badawczymi 
(doradztwo, szkolenia, certyfikacja, ekspertyzy).  

 
Znacząca część jednostek naukowych koncentruje swoja ofertę na usługach eksperckich, 

doradczych, szkoleniowych i certyfikacyjnych. Najbardziej popularne są te ostatnie, jako że 

realizowane przez laboratorium, które musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 
Oczywiście, są to usługi o charakterze badawczym, ale trzeba pamiętać, że są one wykonywane 

zgodnie z normami i/lub udokumentowanymi procedurami badawczymi, a ich celem jest 
weryfikacja konkretnego produktu pod kątem konkretnej zmiennej (np. badanie kaloryczności, 

zawartości/stężenia jakiegoś pierwiastka/związku chemicznego itd.). Badania tego typu nie mają 
nic wspólnego z pracami badawczo-rozwojowymi, a polityka państwa powinna dążyć do 

maksymalizacji podmiotów prywatnych oferujących tego typu badania, gdyż maja one charakter 

standardowej działalności gospodarczej. Ostatecznie, jeśli dla podmiotów prywatnych świadczenie 
usług w obszarze konkretnych badań certyfikacyjnych nie byłoby opłacalne, mogą one być 

wykonywane przez administrację samorządową lub centralną, jeśli wykonywanie tych badań jest 
niezbędne dla realizacji celów społeczno-gospodarczych państwa (bezpieczeństwo, ochrona 

zdrowia itd.).  

 
Drugi problem zidentyfikowany na etapie analizy oferty naukowej lubelskich jednostek naukowych 

to kwestia nieumiejętnego rozgraniczenia pomiędzy badaniami podstawowymi, które w praktyce 
nie przynoszą bezpośrednich korzyści sektorowi przedsiębiorstw a badaniami przemysłowymi 

i pracami rozwojowymi, których celem jest opracowanie nowych lub doskonalenie istniejących 

produktów, usług i technologii. Problem ten ma również odzwierciedlenie w tematyce prac 
doktorskich, które w dużym stopniu maja charakter badań podstawowych, co z dużym 

prawdopodobieństwem wyklucza możliwość zastosowania ich w działalności przedsiębiorstw.  
 

Należy w tym miejscu podkreślić, że nie uważamy badań podstawowych za niepotrzebne. 
Niemniej, źródłami finansowania badań podstawowych powinny być np. granty NCN lub środki 

własne uczelni, natomiast granty dla doktorantów, których celem jest transfer technologii do 

gospodarki, powinny koncentrować się na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. 
 

Powyższe, ma znaczenie przede wszystkim w kontekście celu programu stypendialnego jakim jest 
transfer wiedzy i współpraca sektora B+R z sektorem przedsiębiorstw. Badania podstawowe nie 

przyciągną przedsiębiorców do współpracy, która byłaby korzystna dla obu stron. Oczywiście, 

będą zdarzać się przedsiębiorstwa, które nawiążą współpracę z doktorantem prowadzącym 
badania podstawowe, lecz współpraca ta będzie motywowana chęcią poprawy wizerunku firmy 

jako współpracującej z sektorem nauki czy też będzie wynikać z osobistych relacji nawiązanych 
pomiędzy promotorem/doktorantem a kadrą zarządzającą przedsiębiorstwa. Nie będzie to jednak 

współpraca generująca długofalowe korzyści dla obu stron i co ważniejsze, nie przekształci się ona 
w głębsze relacje (np. wspólna realizacja projektów B+R), gdyż w praktyce będzie jedynie 

pogłębiać wzajemne stereotypowe opinie. 

 
Odpowiadając na pytanie badawcze o adekwatność oferty naukowej, w pierwszej kolejności 

należy zdefiniować co rozumiemy przez ofertę naukową regionu. Wyjściem do rozważań powinna 
być ogólnie stosowana definicja oferty handlowej, rozumianej jako „propozycja sprzedaży lub 

kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży”. 

 
Oczywiście, oferta naukowa nie jest z reguły ofertą handlową, niemniej kluczowe elementy tej 

definicji: przedmiot oferty i istotne warunki przyszłej umowy powinny być w miarę precyzyjnie 
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zarysowane, tak aby potencjalny partner biznesowy zdecydował się na współpracę z oferentem – 

w tym przypadku jednostką naukową. Przedmiotem oferty naukowej mogą być: 
 

 prace badawczo-rozwojowe – w przypadku zamówienia ich przez kontrahenta lub 
wspólnej realizacji projektu B+R z partnerem, 

 wyniki prac badawczo rozwojowych – w przypadku projektów B+R realizowanych 

z inicjatywy jednostki naukowej, finansowanych ze źródeł pozyskanych przez tę jednostkę 
(własnych lub zewnętrznych w postaci grantów). 

 
Widzimy więc, że oferta może dotyczyć zarówno przyszłej współpracy w obszarze badań i rozwoju, 

po uzgodnieniu warunków współpracy jak i zakupu wyników już zakończonych projektów B+R. 
Rozróżnienie to jest o tyle ważne, że w pierwszym przypadku jednostka oferuje swego rodzaju 

potencjał do realizacji przyszłych działań (potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny itd.), 

natomiast w drugim przypadku oferta dotyczy konkretnych, często materialnych efektów już 
wykonanych prac – prawa własności intelektualnej, w tym prototypy produktów/usług będących 

efektem zastosowania tych praw w praktyce. 
 

Powyższa klasyfikacji determinuje sposób, w jaki jednostka naukowa powinna prezentować 

przedmiot oferty. Jeśli celem jest nawiązanie współpracy w obszarze realizacji prac B+R, 
jednostka powinna podkreślać m.in. swoje kompetencje, wiarygodność, markę, potencjał ludzki 

oraz nawiązywać kontakty z partnerami przemysłowymi, które prędzej czy później mogą 
przekształcić się w projekty B+R. Jeśli natomiast celem jest sprzedaż wyników prac B+R, 

jednostka powinna zapewnić ich ochronę, posiadać liczne kontakty z potencjalnymi nabywcami 
oraz wiedzę w zakresie ich potrzeb. Ponadto personel powinien posiadać dobre kompetencje 

sprzedażowe oraz w zakresie marketingu. 

 
Na strategię sprzedaży tak zarysowanej oferty naukowej wpływ ma szereg czynników, które 

jednostka naukowa powinna wziąć pod uwagę. Przykładowo, aby z sukcesem realizować sprzedaż 
wyników prac B+R trzeba posiadać duże środki finansowe i kompetencje w zakresie ich ochrony 

prawnej na rynku międzynarodowym. Sprzedaż wyników prac B+R, które chronione są wyłącznie 

tajemnicą handlową jest dużo trudniejsza ze względu na konieczne w takim przypadku duże 
zaufanie obu stron i ryzyko nieuczciwych praktyk ze strony nabywcy.  

 
Drugim kluczowym aspektem oferty są tzw. istotne warunki przyszłej umowy. Odnosząc tę 

kwestię do oferty naukowej, istotne warunki przyszłej umowy to m.in.: 

 
 w przypadku prac B+R – kosztorys takich prac, podstawowe zapisy umowy konsorcjum 

realizującego te prace, zasady przygotowania projektu/planu prac B+R i możliwość 
pozyskania finansowania (własnego lub zewnętrznego). 

 w przypadku wyników prac B+R – zasady ich udostępniania – np. sprzedaż praw 
wyłącznych, licencja, stworzenie spółki spin-off.  

 

Chcąc przybliżyć potencjalnym kontrahentom „istotne warunki przyszłej umowy”, jednostka 
naukowa powinna określić, w jakich obszarach i na jakich zasadach szuka odbiorców usług B+R 

i partnerów do wspólnej realizacji projektów B+R oraz na jakich zasadach chce udostępniać to co 
już posiada, czyli wyniki już zrealizowanych prac B+R. 
 

H26: Oferta naukowa (podaż) odpowiada na potrzeby gospodarki 

regionu (popyt). 

Najliczniej reprezentowane dziedziny prac doktorskich to nowoczesne technologie w przemyśle 

(15,50%), biotechnologia (14,02%), ochrona środowiska (11,99%) oraz badania i wdrożenie 
nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie i przetwórstwie rolnym (11,44%).6 Wszystkie te 

                                                
6
 Praca doktorska mogła być zakwalifikowana do więcej niż jednej dziedziny. Szczegółowe dane 

przedstawiające podział prac doktorskich wg dziedzin znajdują się w Tabeli 5 niniejszego raportu.  
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dziedziny są spójne z aktualnymi i planowanymi dokumentami strategicznymi w zakresie rozwoju 

regionalnego. 
 

W kontekście planowanych przez region inteligentnych specjalizacji wydaje się, że zbyt mało prac 
doktorskich występuje w takich dziedzinach jak techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

(3,87%), informatyka (2,95%), zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących 

systemów pozyskiwania energii odnawialnej (2,21%) oraz wsparcie produkcji i logistyki biomasy 
produkowanej na cele energetyczne (1,66%). 

 
Podsumowując, wszystkie prace doktorskiej objęte badanym programem stypendialnym wpisują 

się w „potrzeby gospodarki regionu”, rozumiane jako takie, które w największym stopniu 
przyczyniają się do jego rozwoju.  

 

H27: Wyniki prac doktorskich objętych programem stypendialnym 

stanowią element oferty naukowej regionu. 

We wstępie do omawianego pytania badawczego o adekwatność oferty naukowej, 
przedstawiliśmy definicję oferty naukowej. Pozostaje jeszcze zadać pytanie, gdzie powinna być 

zaprezentowana ta oferta. W dobie ogólnego dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz uwzględniając fakt, że usługa B+R oraz transfer technologii może 

i powinien odbywać się w skali globalnej, bo tylko taka skala pozwala jednostce naukowej na 
realną specjalizację, oczywistym wydaje się fakt, że najwłaściwszym miejscem na 

zaprezentowanie takiej oferty jest Internet. Również analiza stron internetowych zagranicznych 

uczelni wskazuje, że Internet jest najlepszym sposobem na przekazanie informacji potencjalnym 
klientom w zakresie aktualnych ofert licencyjnych, potencjału do prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych czy dotychczasowych dokonań w zakresie prac B+R i wdrażania ich wyników. 
 

Dlatego postanowiliśmy przeanalizować strony internetowe lubelskich jednostek naukowych, 

z których pochodzą wsparci w ramach projektów stypendialnych doktoranci. Aktywność 
poszczególnych jednostek w zakresie informowania o ofercie naukowej pozwoli nam stwierdzić, 

w jakim stopni doktoranci Ci maja szansę dotrzeć z wynikami swoich prac doktorskich do 
świadomości potencjalnych klientów. 

 

6.8.2. Analiza oferty na stronach internetowych jednostek naukowych  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
 

Strona internetowa zawiera informacje nt. zakresu możliwej współpracy. Potencjalny partner 
biznesowy zainteresowany usługami B+R może zapoznać się z ofertą i potencjałem Uniwersytetu. 

Zamieszczone zostały informacje nt. własności intelektualnej przeznaczonej do komercjalizacji 
(dokonane zgłoszenia i uzyskane patenty/wzory użytkowe).  

 

Brak prezentacji konkretnych, już zrealizowanych przykładów współpracy i podkreślenia korzyści 
z niej wynikających dla przedsiębiorstw. Uniwersytet nie podjął działań w kierunku założenia 

spółki celowej odpowiedzialnej za komercjalizację własności intelektualnej. 
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

 
Na stronie internetowej Uniwersytetu brak informacji o ofercie naukowej w zakresie prac 

badawczo-rozwojowych. Wydaje się, że brak informacji o ofercie B+R nie jest kwestią przypadku 
czy niedopracowania strony internetowej. Jest ona bowiem zrobiona profesjonalnie, na co 

wskazuje bardzo dobrze wyodrębniona i zaprezentowana oferta edukacyjna w postaci studiów na 

różnych poziomach. Bardziej zmotywowany potencjalny klient Uniwersytetu Medycznego 
prawdopodobnie skieruje się do zakładki „Nauka” w której znajdzie odnośnik do podstrony 

„Badania i rozwój”.  
Niestety, na tej podstronie znajdują się aktualności dotyczące przede wszystkim konkursów na 

dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, przy czym aktualności te nie obejmują tych 
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programów, w których dofinansowaniu podlegają projekty B+R realizowane w konsorcjach 

z przemysłem, a jedynie te ogłaszane przez np. NCN. Poza tym, znajdziemy informacje 
o charakterze organizacyjnym w zakresie rozliczania zadań badawczych w ramach działalności 

statutowej, informacje dotyczące rozliczania delegacji służbowych, nagród oraz stypendiów 
naukowych, a także wzory dokumentów w ramach wybranych procedur wewnątrzuczelnianych.  

 

Podsumowując, strona skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych 
i doktorantów Uniwersytetu i z perspektywy potencjalnego kontrahenta ze strony przemysłu jest 

całkowicie nieprzydatna.  
 

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego na lata 2013-2022 przewiduje realizację celu 
strategicznego w postaci zwiększenia udziału uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności, 

jako głównego czynnika weryfikacji uczelnianej oferty kształcenia i badań, jednak zaplanowane 

działania i przyjęte wskaźniki monitoringu nie odnoszą się wprost do komercjalizacji wyników 
badań. Jedyny wskaźnik, który uwzględnia komercjalizację został przedstawiony jako iloraz działań 

zaplanowanych do zrealizowanych i obejmuje zarówno wdrożenia jak i ekspertyzy, co pozwala na 
bezpieczne „rozliczenie” się z realizacji strategii bez faktycznych sukcesów w obszarze 

komercjalizacji wyników badań. W ramach monitorowania celu w zakresie transferu wiedzy 

i umiejętności przyjęto dużą liczbę wskaźników, które w sposób zaledwie pośredni dotyczą 
transferu technologii. Zarówno we wspomnianej strategii jak i na stronie internetowej brak 

informacji o roli spółki celowej uniwersytetu, która powstała w kwietniu 2013 r. – Centrum 
Wdrożeń i Innowacji Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami na stronie 

internetowej, spółka będzie zajmować się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, hurtową 
sprzedażą wyrobów chemicznych, pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej 

i działalnością usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej.  

 
Takie podejście do spółki celowej wypacza jej sens i podstawowy cel jakim jest: „…obejmowanie 

udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie dalszych spółek kapitałowych, które powstają 
w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 

Dzięki powołaniu takiej jednostki organizacyjnej, uczelnia komercjalizująca wyniki badań 

naukowych lub prac rozwojowych może zająć się przede wszystkim tym, do czego została 
utworzona i na czym zna się najlepiej, czyli na prowadzeniu prac i badań. Działania o charakterze 

ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym wykonuje bowiem spółka celowa, która może 
korzystać w tym celu z wyspecjalizowanych służb przez nią zatrudnianych lub pozyskiwanych 

z otoczenia gospodarczego. Sama uczelnia oraz jej władze są odciążone od konieczności 

dopełniania wielu formalności, które są związane z przeprowadzaniem procesu komercjalizacji 
badań naukowych i prac rozwojowych.”7 

 
Politechnika Lubelska 

 
Na stronie internetowej znajduje się szczegółowa i przejrzyście przedstawiona oferta dla biznesu. 

Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej zachęca przedsiębiorców do 

współpracy przy planowaniu projektów badawczych i wdrażaniu nowych technologii oraz 
wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich. Przedsiębiorcy mogą 

zamawiać prace magisterskie lub doktorskie – dzięki temu studenci mogą pracować nad 
konkretnymi problemami, pomagając przedsiębiorcom wprowadzać usprawnienia w swoich 

firmach. Na stronie przedstawiono potencjał i ofertę poszczególnych Wydziałów. 

 
Niestety, brakuje konkretnych przykładów takiej współpracy, które w formie dobrych praktyk 

mogłyby wskazywać kierunek innym przedsiębiorcom. Z jednej strony wynika to z faktu, że 
w praktyce takich dobrych praktyk jest stosunkowo mało – w 2011 roku, Politechnika Lubelska nie 

mogła pochwalić się ani jedną licencją, która wliczałaby się do dorobku naukowego pracowników 
naukowych PL8, z drugiej strony, aktualnie takie projekty są w praktyce realizowane – wystarczy 

wspomnieć o doktorantach prof. Wendekera z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów 

                                                
7
 http://www.bridge.gov.pl/aktualnosci/art,50,spolka-celowa-w-toku-dzialalnosci-nie-stosuje-przepisow-pzp.html (dostęp 

22.10.2013 r.) 
8 Zbigniew Pater, Efektywność naukowa pracowników Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011 

http://www.bridge.gov.pl/aktualnosci/art,50,spolka-celowa-w-toku-dzialalnosci-nie-stosuje-przepisow-pzp.html
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i Napędów Lotniczych, którzy we współpracy z przemysłem z sukcesem realizują swoje prace 

doktorskie. 
 

Politechnika Lubelska nie dysponuje aktualnie spółka celową, która byłaby odpowiedzialna za 
komercjalizację własności intelektualnej uczelni. W chwili obecnej realizowany jest projekt pt. 

Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Lubelskiej, w ramach którego taka 

spółka powstanie.  
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

Brak informacji nt. oferty dla biznesu. 
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
Na stronie internetowej Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań znajdują się informacje nt. 

oferty dla biznesu. Oferty, które można pobrać w podziale na poszczególne Wydziały napisane są 
jednak z perspektywy Uniwersytetu i przedstawiają przede wszystkim jego potencjał techniczny, 

natomiast nie ukazują korzyści, które mógłby odnieść przedsiębiorca współpracujący 

z Uniwersytetem. 
 

Za bardzo ciekawy należy uznać pomysł załączenia dokumentu zawierającego opis dotychczas 
wykonanych prac dla kontrahentów, niemniej ze względu na fakt, że są to przede wszystkim 

analizy i ekspertyzy, dokument może wprowadzać w błąd co do możliwych obszarów współpracy. 
Brakuje informacji o chęci nawiązania konsorcjów w celu realizacji wspólnych projektów B+R 

z przedsiębiorstwami.  

 
Na stronie internetowej znajduje się do pobrania lista patentów gotowych do komercjalizacji, wraz 

z opisem przedmiotu wynalazku. 
 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

 
Na stronie internetowej Instytutu znajdują się szczegółowe informacje nt. oferty dla biznesu, 

niezbędne formularze zamówień, wzory umów, cennik i procedura korzystania z usług.  
 

Zamieszczone zostały również informacje nt. potencjału badawczego Instytutu oraz realizowanych 

projektach. Należy jednak podkreślić, że oferta dla biznesu dotyczy usług laboratoryjnych, które 
mają charakter jednostronny – Instytut oferuje usługi badań zgodnie z góry określonym zakresem 

i procedurą a potencjalni klienci korzystają z nich jako odbiorcy. Instytut nie zaprasza 
kontrahentów do współpracy w formie konsorcjów realizujących wspólne projekty badawcze. 

 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy 

Instytut Badawczy 

 
Na stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje nt. oferty dla biznesu. Podobnie jak 

w przypadku PIW-PIB, oferta dla biznesu dotyczy usług laboratoryjnych, które mają charakter 
jednostronny – Instytut oferuje usługi badań zgodnie z góry określonym zakresem i procedurą, 

a potencjalni klienci korzystają z nich jako odbiorcy.  

Dodatkowo, na stronie internetowej można zapoznać się z wydawnictwami Instytutu oraz ofertą 
programów komputerowych dotyczących głównie planów nawożenia w gospodarstwie rolnym. 

Instytut nie zaprasza kontrahentów do współpracy w formie konsorcjów realizujących wspólne 
projekty badawcze. Instytut publikuje na swoich stronach internetowych prace doktorskie 

i habilitacyjne. 
 

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w 

Lublinie 
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Instytut Agrofizyki PAN na swojej stronie internetowej w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób 

prezentuje realizowane projekty, pokazując potencjalnym partnerom biznesowym korzyści 
wynikające ze współpracy. Na stronie internetowej zamieszczono informacje nt. profilu badań 

i analiz poszczególnych zakładów/laboratoriów, zasobów ludzkich oraz posiadanej aparatury. 
 

Instytut nie wskazuje preferowanych metod współpracy ani ich głównych zasad. Przekaz 

koncentruje się na osiągnięciach i potencjale Instytutu. Przykładem może być lista patentów, 
z której nie wynika, czy są to patenty, które podlegają sprzedaży/licencji, czy też zostały już 

wdrożone w praktyce gospodarczej.  
 

6.8.3. Perspektywa pracowników naukowych 

Respondenci reprezentujący środowisko naukowe, instytucji otoczenia biznesu, z którymi 
przeprowadziliśmy wywiady indywidualne zgodnie twierdzą, że oferta jednostek naukowych 

z Lubelszczyzny w zasadzie nie istnieje w formie zinstytucjonalizowanej. Jeśli dochodzi do 

współpracy z sektorem przedsiębiorstw to nawiązana ona zostaje głównie poprzez kontakty 
pracownika naukowego, a nie poprzez np. uczelniane jednostki typu centra transferu technologii. 

Skala współpracy nauka – biznes jest oceniana jako marginalna i pozbawiona rozwiązań 
systemowych, a oparta na personalnych kontaktach pracowników naukowych, bez 

sformalizowanych ścieżek dostępu do oferty jednostek naukowych.  

6.8.4. Perspektywa doktorantów 

W celu dokonania oceny stopnia uwzględnienia prac doktorskich jako oferty naukowej jednostki, 
poprosiliśmy doktorantów o ocenę, w skali Likerta (1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5 – 

zdecydowanie się zgadzam), następujących stwierdzeń: 

 
 Nikt nie pomaga doktorantom we wdrażaniu ich prac doktorskich. 

 Rolą doktoranta nie jest tworzenie praktycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. 

 

Powyższe stwierdzenia odnoszą się wprost do hipotezy badawczej. Zakładamy bowiem, że 
doktoranci realizujący swoje prace doktorskie na uczelniach, które traktują prace doktorskie jako 

swoja ofertę: 

 w większym stopniu zgodzą się ze iż uczelnia pomaga im we wdrażaniu wyników ich prac 

doktorskich oraz, 
 nie podzielą stanowiska, że rolą doktoranta nie jest tworzenie praktycznych rozwiązań dla 

przedsiębiorstw. 

 
Średnia ocena wyliczona dla ogółu doktorantów w przypadku pierwszego ze stwierdzeń wynosi 

3,14 co oznacza, że społeczność doktorantów nie ma w pełni wyrobionego zdania w tym temacie 

– występuje jednak niewielkie przesunięcie w kierunku stwierdzenia „raczej się zgadzam”. Wynik 
ten dla uczelni regionu nie jest powodem do samozadowolenia. Warto również zauważyć różnicę 

w ocenie tego stwierdzenia pomiędzy doktorantami niewspółpracującymi, którzy częściej wyrażali 
opinie „zdecydowanie się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam”, przy średniej wartości 2,74 oraz 

doktorantami współpracującymi, dla których średnia wartość wyniosła 3,30. Innymi słowy, 
doktoranci współpracujący z przedsiębiorstwami bardziej negatywnie oceniają pomoc uczelni w 

obszarze wdrażania wyników prac doktorskich. 
 

Średnia ocena wyliczona dla ogółu doktorantów w przypadku drugiego ze stwierdzeń wynosi 2,28 
co oznacza, ze doktoranci „raczej nie zgadzają się” z tym stwierdzeniem. Nie zidentyfikowano 

istotnych różnic w ocenie tego stwierdzenia pomiędzy doktorantami współpracującymi 

i niewspółpracującymi.  
 

Doktoranci zdają sobie sprawę, że ich prace doktorskie mogłyby być ciekawą 
ofertą dla przedsiębiorstw w zakresie tworzenia praktycznych rozwiązań, 
niestety jednostki naukowe nie wspierają ich w sposób wystarczający we 
wdrażaniu wyników ich prac doktorskich. 
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H28: Przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami w ramach prac 
doktorskich współpracują z jednostkami naukowymi z regionu w innych 
obszarach. 
 
Weryfikacja tej hipotezy pozwoli poszerzyć wiedzę w kwestii przyczyn słabej współpracy na linii 

nauka – biznes. Czy faktycznie wynika ona z braku potencjału i kompetencji regionalnego sektora 

B+R czy też ma inne przyczyny takie jak np. nieumiejętność dotarcia do potencjalnego klienta, 
biurokracja, brak potrzeb i świadomości korzyści ze strony przedsiębiorstw i wielu innych.  
 

Wychodzimy bowiem z założenia, że jeśli oferta naukowa jest adekwatna do potrzeb 

przedsiębiorstw, to Ci przedsiębiorcy, którzy współpracują z doktorantem, współpracują z również 
z jednostkami naukowymi w innych obszarach (poza współpracą z doktorantem) i co więcej, będą 

planować taką współpracę w przyszłości. Praca doktorska w pewnym sensie jest próbką oferty 
jednostki naukowej. Na podstawie kontaktów z doktorantem, mniej doświadczeni przedsiębiorcy 

wyrabiają sobie zdanie nt. oferty jednostek naukowych.  

Fakt, że współpraca z doktorantem jest kontynuacją wcześniejszej współpracy z jednostką 
naukową oraz skłonność do kontynuacji współpracy w przyszłości może być dobrym miernikiem 

faktycznej jakości oferty jednostek naukowych. 
 

Jak pokazują wyniki ankiety internetowej wśród przedsiębiorstw, większość firm współpracujących 
z doktorantami (92%) współpracowała lub współpracuje z sektorem nauki w obszarach innych niż 

współpraca z doktorantem. Analiza form współpracy pokazuje, że dla badanych przedsiębiorców 
kontakty z sektorem nauki nie są niczym nowym. Ponad połowa z nich przyjmowała już stażystów, 

a ponad 40% firm realizowało projekt B+R wraz z jednostką naukową. Szczegółowe dane nt. form 

współpracy badanych przedsiębiorstw z sektorem nauki przedstawia Rysunek 30. 
 
Rysunek 30 Formy współpracy z sektorem nauki przedsiębiorstw współpracujących z doktorantami. 

 
Źródło: CAWI wśród podmiotów współpracujących z doktorantami (n=62). 

 
Dla 8% badanych przedsiębiorców, współpraca z doktorantem była okazją do nawiązania 

współpracy z sektorem nauki, przy czym wszyscy przedsiębiorcy, dla których współpraca 
z doktorantem była rozpoczęciem współpracy z sektorem nauki, deklarują plan kontynuacji prac 

B+R związanych z przedmiotem pracy doktorskiej. 
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66,13% przedsiębiorstw deklaruje kontynuację współpracy z doktorantem w obszarach innych niż 

przedmiot pracy doktorskiej. Oznacza to, że ich pierwszy kontakt z sektorem nauki okazał się 
pozytywny i rodzi nadzieję na kontynuację. 

Przedsiębiorców współpracujących z doktorantami, którzy planują wykorzystać wyniki pracy 
doktorskiej w praktyce zapytaliśmy, czy zamierzają kontynuować tę współpracę. Okazało się, że 

plany kontynuacji prac B+R w zakresie rozwiązań będących przedmiotem pracy doktorskiej 

planuje 89,58% przedsiębiorców, którzy planują wykorzystać wyniki tej pracy w praktyce 
gospodarczej. Widzimy więc, ze praca doktorska może być impulsem do rozpoczęcia, a następnie 

kontynuacji współpracy.  

Oczywistym jest, że najczęściej praca doktorska jest jedynie krokiem w kierunku opracowania 

nowych produktów, usług czy technologii i rzadko stanowi kompletne źródło wiedzy niezbędnej do 
komercjalizacji jej wyników. Jak pokazuje analiza przedmiotu prac doktorskich i ich wyników, 

rzadko się zdarza, aby praca doktorska w sposób kompleksowy umożliwiała wprowadzenie na 

rynek nowego produktu czy usługi. Dlatego jedynie niewielka część prac doktorskich może być 
wdrażana w oderwaniu od istniejącego już potencjału funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw.  

20% doktorantów współpracujących z przedsiębiorstwami to doktoranci, którzy w tych 
przedsiębiorstwach przetarli szlaki dla tego typu relacji. Byli oni pierwszymi doktorantami 

współpracującymi z przedsiębiorstwem na tego typu zasadach. Natomiast 80% współpracujących 

doktorantów trafiło do firm, dla których tego typu relacje nie były nowością.  

Ocena tych wskaźników ma charakter subiektywny gdyż nie wiemy, jaki jest ich poziom tego dla 

ogółu doktorantów w regionie. Niemniej, bezsprzecznym jest fakt, że 20% doktorantów 
rozpoczęło współpracę z firmami, które wcześniej nie podejmowały tego typu aktywności. 

Znacząca większość tych przedsiębiorców chce kontynuować prace B+R związane 
z rozwiązaniem będącym przedmiotem pracy doktorskiej oraz wdrożyć ich wyniki, a w dłuższym 

terminie zdobyć przewagę konkurencyjną wynikająca z posiadanej własności intelektualnej. Można 

więc przyjąć, że w efekcie realizacji programu stypendialnego, ta grupa przedsiębiorstw poszerzy 
grono regionalnych przedsiębiorstw stale współpracujących ze sferą nauki. 

W tym miejsca warto również przypomnieć przytoczone już wcześniej dane pokazujące udział 
przedsiębiorców, którzy planują zrobić swój pierwszy krok w zakresie realizacji projektu B+R 

wspólnie z jednostką naukową (38,04%, n=44). Oznacza to, że współpraca z doktorantem w 

przyszłości może pociągnąć za sobą znacznie bardziej zaawansowane formy współpracy nauka-
biznes. 

Przedsiębiorcy współpracujący z jednostkami naukowymi preferują uzyskanie licencji wyłącznej 
jako formę współpracy na etapie wdrożenia wyników pracy doktorskiej. Warto jednak zauważyć 

fakt, że aż 36,36% z nich gotowych jest założyć spółkę z doktorantem, a co piąty z uczelnianym 

centrum transferu technologii. Biorąc pod uwagę, że ta ostatnia forma jest nadal na większości 
uczelni regionu w sferze planowania, gotowość przedsiębiorców do współpracy w tym zakresie 

należy ocenić bardzo pozytywnie. 
 

Tabela 12 Preferowana forma współpracy z jednostką naukową w procesie wdrażania wyników prac B+R.  

Forma współpracy na etapie wdrożenia wyników pracy doktorskiej Udział % 

Zakup praw własności intelektualnej 45,45% 

Uzyskanie licencji wyłącznej 54,55% 

Uzyskanie licencji niewyłącznej 9,09% 

Założenie spółki z doktorantem 36,36% 

Powołanie spółki spin off/spin out z uczelnianym centrum transferu technologii 20,45% 

Inne 11,36% 

Źródło: ankieta CAWI (n=44). 

 

Dla przedsiębiorców współpracujących z doktorantami, współpraca z sektorem 
nauki nie jest nowością. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że przedsiębiorcy Ci 
mieli pozytywną opinię nt. współpracy z sektorem nauki, zdecydowali się 
nawiązać współpracę z doktorantem. Niemniej, dla 8% przedsiębiorców, 
współpraca z doktorantem oznacza rozpoczęcie współpracy z sektorem nauki, 
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która z dużym prawdopodobieństwem będzie kontynuowana również po 
zakończeniu procesu pisania pracy doktorskiej przez doktoranta. 

Praca doktorska realizowana we współpracy z przedsiębiorcą może być 
skutecznym impulsem dla rozwoju współpracy w obszarze B+R pomiędzy 
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. 

Przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami preferują samodzielne formy 
wdrażania wyników prac doktorskich poprzez zakup licencji lub pełnych praw 
własności intelektualnej. Niemniej znaczna część przedsiębiorców gotowa jest 
również do bardziej zaawansowanych form współpracy.  

Podsumowując, przyczyn słabej współpracy nauka-biznes należy upatrywać 
w większym stopniu w przyczynach innych niż kompetencje i potencjał 
jednostek naukowych pod względem merytorycznym. Raz nawiązana 
współpraca ma charakter długofalowy, co pozytywnie świadczy o wysokiej 
jakości oferty jednostek naukowych.  

 
 
H29: Udział w programie stypendialnym zwiększył świadomość 
doktorantów w zakresie korzyści zajmowania się pracami badawczymi, 
które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu. 
 
Wpływ programu stypendialnego na świadomość doktorantów w zakresie korzyści zajmowania się 

pracami badawczymi, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu jest stosunkowo istotny. 

Ponieważ korzyści te mogą być zróżnicowane, poprosiliśmy doktorantów o ustosunkowanie się do 
kilku stwierdzeń w tym obszarze za pomocą 5-punktowej skali Likerta, przy czym odpowiedź 

„zdecydowanie się nie zgadzam” ma wartość a „zdecydowanie się zgadzam” przyjmuje wartość 5.  
 

Doktoranci bardzo wysoko ocenili wpływ programu stypendialnego na swoją świadomość 
w zakresie korzyści wynikających z realizacji badań. W nieco mniejszym stopniu, jednak nadal 

pozytywnym, udział w programie stypendialnym pozwolił im zdobyć przewagę na rynku pracy 
i w konsekwencji zwiększyć szansę zatrudnienia w jednostce naukowej lub przedsiębiorstwie.  
 

Okazało się również, że fakt współpracy z przedsiębiorstwem różnicuje doktorantów co do oceny 

poszczególnych rodzajów korzyści. We wszystkich stwierdzeniach, deklarowany wpływ programu 
stypendialnego był nieco większy wśród doktorantów posiadających współpracę 

z przedsiębiorstwami. Warto podkreślić, że nawet szanse na zatrudnienie w jednostce naukowej 

zwiększyły się nieco bardziej wśród doktorantów współpracujących z przemysłem – doktoranci 
rozumieją, że posiadając taką współpracę są bardziej atrakcyjnymi pracownikami również dla 

jednostek naukowych. 

 
Tabela 13 Wpływ programu stypendialnego na świadomość doktorantów w zakresie korzyści zajmowania 
się pracami badawczymi. 

Oceniane stwierdzenie 
Doktoranci 

ogółem 
(n=281) 

Doktoranci 
współpracujący 

(n=82)  

Doktoranci 
niewspółpracujący 

(n=199)  

Stypendium doktoranckie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego, pozwoliło 
mi zdobyć przewagę na rynku pracy 

3,68 3,73 3,66 

Stypendium doktoranckie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego zwiększyło 
moje szanse na zatrudnienie w jednostce 
naukowej 

3,62 3,72 3,58 

Stypendium doktoranckie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego zwiększyło 
moje szanse na zatrudnienie w przedsiębiorstwie 

3,41 3,63 3,32 

Stypendium doktoranckie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego zwiększyło 
moje szanse na założenie własnej firmy 

3,32 3,62 3,19 
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Oceniane stwierdzenie 

Doktoranci 

ogółem 
(n=281) 

Doktoranci 

współpracujący 
(n=82)  

Doktoranci 

niewspółpracujący 
(n=199)  

Udział w programie stypendialnym zwiększył 
moją świadomość w zakresie korzyści 
wynikających z realizacji badań, na które istnieje 
zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw / 
jednostek z sektora B+R 

4,34 4,61 4,24 

Źródło: CAWI wśród doktorantów. 

 

Udział w programie stypendialnym zwiększył świadomość doktorantów w 
zakresie korzyści zajmowania się pracami badawczymi, przy czym wpływ ten 
jest większy wśród doktorantów współpracujących z przedsiębiorstwami. 
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6.9. Analiza karier uczestników programu stypendialnego  

W ramach ewaluacji, analizie poddaliśmy również kariery zawodowe doktorantów w obszarze 
nauki, biznesu, działalności badawczo–rozwojowej. Wg definicji W.R. Griffina kariera to zestaw 

związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego 
zawodowego życia danej osoby.9  

W ramach tego zagadnienia badawczego, kariery doktorantów analizowano od momentu 

przystąpienia do programu stypendialnego.  

 
H30: Przebieg kariery doktorantów ma wpływ na wdrożenie wyników 
pracy doktorskiej. 
 

W ramach poprzednich hipotez potwierdzone zostało, że współpraca z przedsiębiorstwem lub 
jednostką sektora B+R zwiększa szanse na wdrożenie. Spójrzmy więc, czy istnieje związek 

pomiędzy aktualną sytuacją zawodową uczestnika projektów stypendialnych a faktem współpracy.  

Okazuje się, że zatrudnienie w jednostce naukowej regionu nie sprzyja nawiązywaniu współpracy 
z przedsiębiorstwami lub jednostkami sektora B+R zainteresowanymi wdrożeniem wyników pracy 

doktorskiej. Taką współpracę zadeklarowało 23,97% doktorantów, którzy byli zatrudnieni 
w uczelni z regionu bez względu na formę zatrudnienia oraz 34,56% pozostałych doktorantów – 

nieaktywnych zawodowo lub prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce może to 

oznaczać, że stabilizacja wynikająca z zatrudnienia w uczelni zmniejsza motywację do 
poszukiwania partnerów biznesowych w celu wdrożenia wyników pracy doktorskiej. 

 
Bardzo ciekawych danych dostarcza porównanie aktywności doktorantów w projektach 

badawczych innych niż praca doktorska. Okazuje się, że w populacji doktorantów posiadających 
współpracę, wskaźnik udziału w innych projektach badawczych wynosi 46,34%. Analogiczny 

wskaźnik dla populacji respondentów nieposiadających współpracy wynosi 60,30%. To, że 

doktoranci nieposiadający współpracy częściej brali udział w roli członka zespołu w innych 
projektach badawczych wynika po części z faktu, że doktoranci nieposiadający współpracy częściej 

posiadali zatrudnienie w uczelni. Innymi słowy, można postawić hipotezę, ze niska skłonność 
doktorantów zatrudnionych w uczelniach do współpracy z przemysłem może wynikać ze wzorców 

zaobserwowanych w uczelni. 

 
Praca doktorska dla 58,36% doktorantów nie jest pierwszym kontaktem z pracami badawczo-

rozwojowymi. Doktoranci, którzy maja już doświadczenia w tym obszarze, brali udział w łącznie 
500 projektach badawczo-rozwojowych. Prawie połowa tych projektów to projekty realizowane 

samodzielnie przez jednostkę macierzystą – głównie uczelnie. Zaledwie w 33 przypadkach były to 

międzynarodowe konsorcja naukowe, a w 17 przypadkach międzynarodowe konsorcja naukowo-
przemysłowe.  

 

Doświadczenie w realizacji projektów B+R wynika z relacji doktoranta 
z jednostkami naukowymi i nie przekłada się w pełni na silniejsze kontakty 
z sektorem przemysłu. Już na etapie pracy doktorskiej można dostrzec podział 
doktorantów na tych, którzy ze względu na silne relacje z jednostkami 
naukowymi, w mniejszym stopniu są zmuszeni do nawiązywania relacji 
z przemysłem, w ten sposób konserwując dotychczasowy status quo oraz tych, 
którzy pomimo stosunkowo mniejszych kontaktów ze sferą nauki, z sukcesem 
realizują prace B+R we współpracy z przemysłem. 

 

 

                                                
9 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996. 
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H31: Udział w programie stypendialnym pozytywnie wpłynął na jakość 
pracy doktorskiej i możliwość wdrożenia jej wyników. 
 

W celu oszacowania wpływu udziału w programie stypendialnym na jakość pracy doktorskiej 

i możliwość jej wdrożenia poprosiliśmy doktorantów o ustosunkowanie się do trzech stwierdzeń 

w tym obszarze za pomocą 5-punktowej skali Likerta, przy czym odpowiedź „zdecydowanie się nie 
zgadzam” ma wartość 1, a „zdecydowanie się zgadzam” przyjmuje wartość 5. 

 
Pierwsze ze stwierdzeń dotyczyło tego, czy uzyskanie stypendium doktoranckiego pozwoliło / 

pozwoli na rozszerzenie zakresu badań, niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Okazało się, 

że średnia wartość oceny w 5-punktowej skali Likerta wyniosła 4,09 co oznacza, że doktoranci 
raczej zgadzają się z tym stwierdzeniem, przy czym dla doktorantów współpracujących ocena ta 

osiągnęła wartość 4,31 a dla niewspółpracujących – 4,00. 
 

Drugie ze stwierdzeń dotyczyło tego, czy stypendium doktoranckie przyznane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozwoli doktorantom skrócić czas realizacji pracy 

doktorskiej. Zakładamy, że z perspektywy przedsiębiorcy, czas realizacji pracy doktorskiej jest 

niezwykle istotny. Przedsiębiorca realnie zainteresowany wdrożeniem wyników prac B+R 
postępując racjonalnie, zawsze będzie dążył do jak najszybszego ich zastosowania w praktyce. 

Zgodnie z deklaracjami doktorantów, średnia z ocen w 5-punktowej skali Likerta wyniosła 3,71, 
przy czym fakt współpracy nie był zmienną różnicującą doktorantów. Oznacza to, że 

przedsiębiorcy nie naciskali na skrócenie pracy doktorskiej. Niemniej, uwzględniając fakt, że 

zasady udzielania wsparcia w ramach programu stypendialnego nie zachęcały do przyspieszania 
momentu złożenia pracy doktorskiej, gdyż po jej złożeniu doktorant tracił możliwość otrzymywania 

stypendium, należy stosunkowo pozytywnie ocenić niewielki, ale jednak pozytywny wpływ 
stypendium na skrócenie czasu realizacji pracy doktorskiej. 

 
Trzecie stwierdzenie brzmiało następująco: Kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego przez 

Urząd Marszałkowski w Lublinie zmotywowały mnie do nawiązania współpracy 

z przedsiębiorstwem/jednostką sektora B+R. Z takim stwierdzeniem doktoranci zgadzają się 
w bardzo dużym stopniu. Średnia ocena w 5-punktowej skali wyniosła 4,34 co plasuje tę wartość 

pomiędzy „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam” z takim stwierdzeniem. Warto 
podkreślić stosunkowo dużą różnicę pomiędzy doktorantami współpracującymi 

i niewspółpracującymi. Dla tych pierwszych, średnia ocena osiągnęła poziom 4,61 a dla tych 

drugich – 4,24.  
 

Stypendium dla doktoranta miało charakter socjalny, nie wiązało się z rozliczaniem konkretnego 
budżetu. Doktorant samodzielnie podejmował decyzje na co je wyda i nie był zobowiązany do 

przedstawiania rachunków potwierdzających poniesienie kosztów.  

 
Pomimo dość liberalnego podejścia do kwalifikowalności wydatków w ramach stypendium, trzeba 

zauważyć, że spora część doktorantów zdecydowała się wydać stypendium na cele bezpośrednio 
powiązane z jakością pracy doktorskiej. Prawie połowa doktorantów wydała część stypendium na 

nabycie publikacji, dostęp do baz danych i innych źródeł informacji. Nieco mniejszy udział 
doktorantów przeznaczył stypendium na zakup materiałów i surowców, a prawie co trzeci 

doktorant zakupił usługi badawcze oraz oprogramowanie i licencje. Co czwarty doktorant nabył 

dzięki stypendium środki trwałe oraz wyposażenie laboratoryjne. Wydatki te z dużą dozą 
prawdopodobieństwa pozwoliły zwiększyć jakość prac doktorskich.  
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Rysunek 31 Rodzaje wydatków ponoszonych przez doktorantów, pokrywanych ze środków stypendium. 

 

Źródło: CAWI wśród doktorantów (n=281). 

 

O wpływ stypendium na jakość pracy doktorskiej i szanse wdrożenia zapytaliśmy również 
podmioty współpracujące z doktorantami. Przedsiębiorcy ocenili następujące stwierdzenia 

w oparciu o skalę Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam” a 5 – „zdecydowanie 
się zgadzam”: 

 Wsparcie stypendialne udzielone doktorantowi skutkuje większym zaangażowaniem 

doktoranta w realizację badań będących przedmiotem pracy doktorskiej – średnia ocena 

na poziomie 4,72 oznacza, że przedsiębiorcy w bardzo dużym stopniu zgadzają się z tym 
stwierdzeniem. 

 Wsparcie stypendialne udzielone doktorantowi skutkuje większym zaangażowaniem 
doktoranta we współpracę z naszą firmą/jednostką sektora B+R - średnia ocena na 

poziomie 4,68 oznacza, że przedsiębiorcy w bardzo dużym stopniu zgadzają się z tym 
stwierdzeniem. 

 Wsparcie stypendialne udzielone doktorantowi skutkuje zwiększeniem szans na wdrożenie 

wyników pracy doktoranta w gospodarce - średnia ocena na poziomie 4,56 oznacza, że 
przedsiębiorcy w bardzo dużym stopniu zgadzają się z tym stwierdzeniem. 

 

Udział w programie stypendialnym pozytywnie wpłynął na jakość prac 
doktorskich – zarówno dzięki rozszerzeniu zakresu planowanych badań jak 
i możliwości dokonania zakupów niezbędnych do prawidłowej realizacji badań. 
W nieco mniejszym stopniu, udział w programie stypendialnym zwiększył 
szanse na wdrożenie wyników prac doktorskich.  
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H32: Udział w programie stypendialnym ma wpływ na karierę 
zawodową doktoranta. 
 
Udział w programie stypendialnym zwiększył świadomość doktorantów w zakresie korzyści 

wynikających z realizacji badań, na które istnieje zapotrzebowanie ze strony 
przedsiębiorstw/jednostek z sektora B+R. Z takim stwierdzeniem „zdecydowanie się zgadza” lub 

„raczej się zgadza” niemal 87% doktorantów. Zaledwie 3,2% doktorantów „zdecydowanie nie 
zgadza się” lub „raczej nie zgadza” się z takim stwierdzeniem. 

 

Pozytywnie, ale już w znacznie mniejszym stopniu doktoranci wypowiadają się o wpływie 
stypendium na zdobycie przewagi konkurencyjnej. 61,21% doktorantów „zdecydowanie się 

zgadza” lub „raczej się zgadza” ze stwierdzeniem, że stypendium pozwoliło zdobyć przewagę na 
rynku pracy. Podobny odsetek (65,48%) pozytywnie ocenia pracę doktorską jako czynnik 

zwiększający przewagę na rynku. Co jednak ciekawe, współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy 

ocenami obu zmiennych (wpływ pracy doktorskiej versus wpływ stypendium) jest stosunkowo 
mały i wynosi 0,52. Pomimo podobnych wartości średnich ocen wpływu poszczególnych 

czynników, istnieją spore różnice w ocenach dokonywanych przez poszczególnych doktorantów. 
Aż 45% doktorantów wskazało dla analizowanych czynników różne oceny. Oznacza to, że dla 

sporej części doktorantów istotniejsza jest rola samej pracy doktorskiej – i prawdopodobnie 
zrealizowaliby ją w podobnym wymiarze bez stypendium. Z drugiej strony, istnieje spora część, 

dla której fakt otrzymania stypendium i kryteria, którym musieli sprostać pozytywnie wpłynęły na 

ich aktualną pozycję na rynku pracy.  
 

Bezspornie, udział w programie stypendialnym będzie mieć większy wpływ na karierę zawodową 
tych doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką B+R 

zainteresowaną wdrożeniem wyników pracy doktorskiej. Zgodnie z deklaracjami podmiotów 

współpracujących, 66,13% tych organizacji zdecydowanie, a kolejne 22,58% raczej planuje 
kontynuować współprace z doktorantem, którego praca doktorska jest przedmiotem niniejszego 

badania. Pozostałe 11,29% organizacji zadeklarowało, że w chwili obecnej nie wie czy taka 
kontynuacja nastąpi. Żaden z respondentów nie stwierdził, że nie planuje kontynuować tej 

współpracy. Dla doktorantów jest to więc ogromna okazja nawiązać trwałą i korzystną dla obu 

stron współpracę, która z oczywistych względów może mieć istotny wpływ na przebieg ich karier 
zawodowych. 

 
Porównanie aktywności zawodowej uczestników projektów stypendialnych wskazuje na poprawę 

aktualnej pozycji zawodowej w porównaniu do momentu, w którym podpisywali oni umowę 
stypendialną. Zgodnie z danymi z PEFS, wskaźnik zatrudnienia uczestników projektu Stypendia 
naukowe dla doktorantów w momencie rozpoczęcia udziałów w projekcie wynosił 67,54%. 

Aktualnie, wskaźnik ten wyliczony w oparciu o dane pochodzące z ankiety internetowej, na próbie 
80 osób wynosi 98,75% - zaledwie 1 osoba nie jest aktywna zawodowa.  

 
Analogiczne wskaźniki dla uczestników projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II są nieco 

mniej optymistyczne - 68,99% na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie oraz 75,12% 

w momencie realizacji badania. Trzeba jednak pamiętać, że większość doktorantów w ramach 
projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II nadal pisze swoje prace doktorskie, stąd trudno 

w tej chwili spodziewać się istotnej zmiany ich statusu zawodowego. 
 

Sytuacja zawodowa uczestników projektów stypendialnych jest stosunkowo dobra, niemniej udział 
przedsiębiorstw regionu jako pracodawców tych osób należy uznać za niesatysfakcjonujący.  

 

Analiza miejsca zatrudnienia doktorantów wskazuje na dominującą rolę regionalnych uczelni oraz, 
w mniejszym stopniu, regionalnych jednostek badawczo-rozwojowych. Zaledwie nieco ponad 12% 

doktorantów znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwach regionu. Naszym zdaniem, zjawisko to 
należy uznać za niekorzystne. Trudno bowiem zakładać, że jednostki naukowe będą w stanie 

zapewnić pracę wszystkim osobom, które osiągną III stopień studiów. Z założenia, w jednostkach 

naukowych zatrudnienie powinny znajdować osoby, które chcą rozwijać swoją karierę naukową. 
Spora część osób, które kończą III stopień studiów nie ma takich ambicji. Po latach wytężonej 
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pracy oczekują one raczej zebrać owoce wysiłku intelektualnego w postaci wyższego 

wynagrodzenia, bardziej interesujących obowiązków miejscu w pracy czy też awansu. Jedynie dla 
części studentów, zakończenie III poziomu studiów powinno być momentem rozpoczęcia 

prawdziwej kariery naukowej realizowanej w jednostce naukowej. 
 
Rysunek 32 Miejsce zatrudnienia doktorantów 

 
Źródło: CAWI wśród doktorantów (n=281). 

 
W tym miejscy warto jeszcze zauważyć, że doktoranci to osoby bardzo młode. Średnia wieku dla 

całej badanej populacji wyniosła 31 lat, a 55,20% doktorantów ma 30 lat lub mniej. Oznacza to, 

że doktorat był kontynuacją nauki i nie był poprzedzony zdobyciem istotnego doświadczenia 
zawodowego w sektorze przedsiębiorstw. Zaledwie 11,82% doktorantów ma więcej niż 35 lat.  

 
Paradoksalnie jednak nie zauważyliśmy zależności pomiędzy wiekiem doktoranta a skalą 

współpracy z przedsiębiorstwami czy też udziałem zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w których 
wyniki pracy doktorskiej mogłyby być wdrożone. Niemniej uważamy, że warto podjąć działania 

aktywizujące pracowników przedsiębiorstw posiadających już doświadczenie zawodowe do 

podejmowania studiów III stopnia w tematyce, która wprost odpowiadałaby na problemy 
napotykane przez pracodawcę. 

 
Doktoranci stosunkowo optymistycznie oceniają swoje perspektywy zawodowe. Zgodnie z ich 

planami, udział nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych spadnie z 18,15% do 5,69%. Zaledwie 

niespełna 7% doktorantów nie wie jak potoczą się ich losy zawodowe w perspektywie 12 
miesięcy. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że planowaną poprawę aktywności zawodowej 

zawdzięczamy przede wszystkim oczekiwaniu znalezienia zatrudnienia w jednostkach naukowych 
i badawczo-rozwojowych. Doktoranci w większym stopniu wiążą swoją karierę zawodową 

a sektorem badawczo-naukowym niż z przedsiębiorstwami regionu.  

 
Wydaje się również, że wzrost aktywności zawodowej w obszarze podejmowania własnej 

działalności gospodarczej o 2,5 punktów procentowych nie należy uznawać za satysfakcjonujący. 
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64,32% 

20,26% 

7,05% 5,29% 
1,76% 1,32% 1,32% 0,88% 0,44% 



78 

 

Tabela 14 Plany doktorantów w zakresie zatrudnienia w perspektywie kolejnych 12 miesięcy w porównaniu 
do aktualnej sytuacji. 

Aktualny status zawodowy 
doktorantów 

Planowany status zawodowy 
doktorantów 

Aktualnie  
Plany w perspektywie 

12 m-cy  

W uczelni z regionu 51,96% 58,01% 

W uczelni spoza regionu 0,71% 3,56% 

W jednostce badawczo – rozwojowej z regionu 16,37% 20,28% 

W jednostce badawczo – rozwojowej spoza regionu 1,42% 4,27% 

W przedsiębiorstwie w regionie, w którym są/będą wdrożone 

wyniki pracy doktorskiej 
4,27% 5,69% 

W przedsiębiorstwie spoza regionu, w którym są/będą wdrożone 

wyniki pracy doktorskiej 
0,36% 1,07% 

W innym przedsiębiorstwie w regionie 5,69% 3,91% 

W innym przedsiębiorstwie spoza regionu 1,07% 2,49% 

W administracji publicznej 1,07% 2,49% 

W organizacji pozarządowej 0,00% 0,00% 

Własna działalność gospodarcza 4,98% 7,47% 

Nieaktywny zawodowo / 

bezrobotny 

Nie zamierzam podejmować 

zatrudnienia w perspektywie 

kolejnych 12 miesięcy 

18,15% 5,69% 

Nie wiem Nie dotyczy 6,76% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI wśród doktorantów (n=281). 

 

Zdaniem doktorantów, praca doktorska jest impulsem do rozpoczęcia kariery naukowej – z takim 
stwierdzeniem „zdecydowanie się zgadza” lub „raczej się zgadza” 75,16% doktorantów. 

Analogiczny wskaźnik dla stwierdzenia, że praca doktorska jest okazją do nawiązania współpracy 
z przedsiębiorstwami jest podobny i wynosi 81,49%. Ciekawy jednak jest fakt, że wartość 

kowariancji, która mierzy zależność pomiędzy obiema zmiennymi wynosi zaledwie 0,08. Aż 

59,79% doktorantów, oceniając obydwa stwierdzenia, zadeklarowało róże oceny. W praktyce 
oznacza to, że dla 40% doktorantów istotność obu zmiennych jest podobna natomiast prawie 

60% z nich albo koncentruje się na karierze naukowej albo na relacjach z przedsiębiorstwami.  
 

W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć dane przytoczone przy okazji analiz jednej 
z wcześniejszych hipotez. Przedsiębiorców współpracujących z doktorantami, którzy planują 

wykorzystać wyniki pracy doktorskiej w praktyce zapytaliśmy, czy zamierzają kontynuować tę 
współpracę. Okazało się, że plany kontynuacji prac B+R w zakresie rozwiązań będących 

przedmiotem pracy doktorskiej planuje 89,58% przedsiębiorców, którzy planują wykorzystać 

wyniki tej pracy w praktyce gospodarczej. Oznacza to, że dobrze zaplanowana i przygotowana 
praca doktorska uwzględniająca współpracę z biznesem może być impulsem dla rozwoju kariery 

zawodowej doktoranta.  
 

Dodatkowo, doktoranci współpracujący z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników 
prac doktorskich przecierają szlak innym doktorantom. Świadczą o tym deklaracje przedsiębiorców 

oraz jednostek sektora B+R w zakresie kontynuowania współpracy z innymi doktorantami 
zainteresowanymi wdrożeniem oraz kontynuowania współpracy z jednostką macierzystą 

doktoranta przytoczone w ramach hipotezy 21 i 22. Zgodnie z tymi danymi, ponad 80% 

respondentów deklaruje chęć nawiązania współpracy z innymi doktorantami w zakresie wdrożeń 
wyników prac doktorskich w swojej działalności (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 

Jedynie 1 respondent nie zamierza nawiązać współpracy w tym zakresie. Podobnie, blisko 89% 
respondentów deklaruje chęć współpracy z jednostką macierzystą doktoranta (odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 

Dobrze zaplanowana i przygotowana praca doktorska uwzględniająca 
współpracę z biznesem może być impulsem dla rozwoju kariery zawodowej 
doktoranta i stworzenia trwałych relacji z podmiotami zainteresowanymi 
wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Niemniej, stypendium nie 
przyczyniło się w sposób istotny do powiązania kariery w naukowej doktoranta 
z jego/jej karierą w przedsiębiorstwie. 
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Analiza karier doktorantów na podstawie informacji dostępnych w Internecie 
 

Analiza karier doktorantów została poszerzona o weryfikację informacji, które znajdują się  
w sieci Internet. Przedstawione w tym miejscu informacje dotyczą 75 uczestników programu 

stypendialnego, którzy na dzień badania obronili prace doktorskie.  

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem, poszukując informacji dotyczących doktorantów 
i doktorów oraz ich prac naukowych, można trafić na stronę www projektów Stypendia naukowe 
dla doktorantów oraz Stypendia naukowe dla doktorantów II. Na stronie internetowej 
Departamentu Gospodarki Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w 

części dotyczącej Regionalnej Strategii Innowacji, elementem której są stypendia naukowe 
przyznawane doktorantom ze środków EFS, znajduje się lista wszystkich doktorantów wraz z 

informacjami na temat ich adresów e-mail, tytułu prac doktorskich, nazwy uczelni lub instytutu 

naukowego, a także streszczeń ich prac doktorskich. Warto dodać, że informacje umieszczane na 
stronie internetowej projektu są obligatoryjne i nie są uzależnione od decyzji doktorantów czy ich 

chęci promowania swojej działalności naukowej. W ramach badania zweryfikowano, czy 
doktoranci umieszczają w Internecie bardziej szczegółowe informacje na temat swojej kariery 

zawodowej i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Przyjęto założenie, że pogłębione 

informacje w ww. zakresie podnoszą wiarygodność samego doktoranta i tym samym zachęcają 
przedsiębiorców (i innych potencjalnych partnerów biznesowych) do nawiązania współpracy w 

zakresie wdrożenia wyników prac B+R. Poniższy rysunek prezentuje źródła informacji na temat 
kariery uczestników programu stypendialnego.  

 

Rysunek 33 Ogólnodostępne źródła informacji nt. przebiegu kariery doktorantów. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Badanie wykazało, że najbardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu pracy zawodowej  

i naukowej, zainteresowań, działalności naukowej, publikacji, współpracy z przedsiębiorstwami  

i instytucjami otoczenia biznesu znajdują się na stronach internetowych pracodawców, głównie 
uczelni i jednostek naukowych. Na stronach internetowych pracodawców znajdują się informacje 

dotyczące 77% badanych doktorantów. W większości jednak ograniczają się one do podania 
danych teleadresowych. Warto dodać, że na temat 12 doktorantów informacje dostępne 

w Internecie są bardzo szczegółowe - oprócz danych odnośnie adresu, e-mail i numeru telefonu, 

dotyczą m.in. prowadzonych badań, zainteresowań naukowych, wydanych publikacji, członkostwa 
w organizacjach, uzyskanych stopni naukowych, przyznanych grantach i stypendiach.  

Wybór ww. serwisów społecznościowych jako źródeł informacji karier doktorantów podyktowany 
był liczbą ich użytkowników, a więc popularnością i powszechnością10. Należy zauważyć, że około 

                                                
10 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/linkedin-podwoil-zasieg-goldenline-z-2-mln-uzytkownikow, 14.10.2013 r. 

Strona internetowa pracodawcy 

•Międzynarodowy serwis społecznościowy 

Facebook 

•Polski serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych 

Goldenline 

•Międzynarodowy serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach zawodowo-
biznesowych 

LinkedIn 

Inne źródła informacji 
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33% doktorantów posiada konto na Facebooku, ale tylko nieliczni umieszczają informacje na 

temat swojej ścieżki zawodowej. Warto jednak dodać, że część informacji umieszczanych na 
profilu użytkownika tego serwisu jest dostępna tylko dla jego znajomych. W związku z tym osoby 

postronne, a takimi są przedsiębiorcy (potencjalni partnerzy), nie mają możliwości uzyskania 
dodatkowych informacji.  

W typowych serwisach związanych z pracą (adresowanych do pracodawców, pracowników i osób 

poszukujących zatrudnienia) doktoranci znacznie częściej umieszczają bardziej szczegółowe 
wiadomości związane z ich karierą zawodową. Wymieniają miejsca i okresy zatrudnienia, 

zajmowane stanowiska i wykonywane obowiązki. Nieco ponad 21% doktorantów posiada konto na 
portalu Goldenline. Najlepszym przykładem skorzystania z możliwości zaprezentowania własnej 

kariery zawodowej w tym serwisie społecznościowym jest doktor inżynier biotechnologii 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie11. Trochę mniejszy odsetek badanych doktorantów jest 

użytkownikiem serwisu LinkedIn (ok. 13%). Jednak większość z tych osób umieściła bardzo 

podstawowe informacje odnośnie posiadanego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.  

Na szczególną uwagę zasługują doktoranci, którzy posiadają własne strony internetowe, na 

których dostępne są bardzo cenne informacje z punktu widzenia ewentualnej współpracy 
z sektorem biznesu. Pierwszą z tych osób jest doktorantka (obecnie już doktor biotechnologii) 

z Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na 

stronie internetowej znajdują się przede wszystkim informacje na temat realizowanych badań 
naukowych oraz programy, skrypty do ćwiczeń oraz inne pomoce dydaktyczne12. Drugą osobą jest 

wspomniany wcześniej doktor inżynier z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który poza pracą 
na uczelni jest również twórcą, redaktorem naczelnym, wydawcą i pozycjonerem portalu e-

Biotechnologia.pl13.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 17% doktorantów umieściło informacje na temat swojej 

pracy zawodowej i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych na innych stronach internetowych, 

wśród których znalazły się: 

 Serwis ResearchGate (serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich 

dyscyplin), 
 Wydawnictwo SIGMA-NOT (wydawca prasy fachowej o szeroko rozumianym ukierunkowaniu 

technicznym), 

 Serwis Profeo (serwis społecznościowych specjalizujący się w kontaktach zawodowo-
biznesowych), 

 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (czasopismo Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda), 

 Strona www projektu "SpinTV" realizowanego przez Fundację Wschodni Instytut Rozwoju  

w partnerstwie z Gminą Jabłoń oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego, 

 Wyszukiwarka patentów na stronie www.money.pl. 
 

                                                
11 http://www.goldenline.pl/adam-kuzdralinski/ 
12 http://dominika.ad3.eu/ 
13 http://www.e-biotechnologia.pl/ 
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Rysunek 34 Analiza aktywności w Internecie doktorów, uczestników programu stypendialnego. 

 

Źródło: Desk research, n=75. 

 

Z analizy wynika, że uczestnicy programu stypendialnego, którzy na dzień 
badania uzyskali tytuł naukowy doktora, stosunkowo niedużą wagę 
przywiązują do promowania w Internecie własnej osoby i prowadzonych prac 
badawczych i naukowych, bez względu na reprezentowaną przez siebie 
jednostkę macierzystą. Takie podejście i mała aktywność zmniejsza szansę na 
wdrożenie wyników prowadzonych prac w gospodarce.  

 

Top 500 Innovators  
 

Kadra naukowa, w tym doktoranci nie są wystarczająco aktywni w obszarze pogłębiania swojej 
wiedzy nt. współpracy nauka-biznes. W celu dokonania obiektywnej oceny tego typu aktywności, 

przeanalizowaliśmy skalę udziału lubelskich pracowników naukowych i osób zajmujących się 

transferem technologii na lubelskich uczelniach w programie TOP 500 Innovators. Udział w tym 
programie naszym zdaniem jest wskaźnikiem obiektywnym, ze względu na stosunkowo silne 

działania promocyjne oraz jasny i konkretny cel uczestnictwa w nim. Niestety, na 240 
dotychczasowych uczestników programu Top 500 Innovators, zaledwie 7-miu pochodziło z 

lubelskich uczelni (2,92% wszystkich uczestników). Wskaźnik ten nie odzwierciedla potencjału 

lubelskich uczelni na tle całego kraju. Dodatkowo należy podkreślić, że żaden z dotychczasowych 
7-miu uczestników programu nie jest uczestnikiem badanych projektów stypendialnych.  

 

Uczestnicy projektów stypendialnych nie wykazują wystarczającej aktywności w 
pogłębianiu swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie współpracy nauka-
biznes, transferu technologii, promocji wyników swoich prac badawczych 
i samodzielnej komercjalizacji ich wyników. 
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6.10. Skuteczność programu stypendialnego na tle instrumentów 

zagranicznych 

W celu oceny skuteczności programu stypendialnego, podjęliśmy próbę jego porównania 

z analogicznymi instrumentami funkcjonującymi m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. W pierwszej 

kolejności przybliżymy przedmiotowe instrumenty z obu krajów a następnie, dokonamy oceny 
eksperckiej w obszarach kluczowych dla ich skuteczności. 

 
Kryterium skuteczności pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele projektu/programu zdefiniowane 

na etapie programowania zostały osiągnięte. Program stypendialny realizowany jest w ramach 

działania 8.2. POKL. Celem tego działania, a w konsekwencji całego programu stypendialnego, 
jest „Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, 

służące rozwojowi gospodarczemu regionów”. 
 

Cel sformułowany na poziomie badanych projektów stypendialnych jest spójny z celem działania 
i polega na wsparciu procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez udzielenie 

stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za 

przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny 
wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji do dnia 31.12.2013 r. 

 
Wspomniana ocena ekspercka odnosić się będzie więc do tych obszarów, które w sposób 

bezpośredni będą powiązane z transferem wiedzy, współpracą nauka-biznes i szeroko pojętym 

wspieraniem procesów innowacyjnych. 
 

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) 
 

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche, w celu poprawnego oddania ducha 

programu można przetłumaczyć na “umowy z przedsiębiorcami w celu kształcenia przez badania”. 
Program CIFRE zarządzany jest przez L’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 

(ANRT) - Krajowe Stowarzyszenie Badań i Technologii, które zrzesza instytucje publiczne 
i prywatne działające w obszarze badań i rozwoju. Celem stowarzyszenia jest poprawa 

efektywności francuskiego sektora B+R, w tym przede wszystkim tych działań, które realizowane 
są na styku sektora publicznego i prywatnego. Na początku 2013 roku liczba członków 

stowarzyszenia wynosiła 235 i stale rośnie. 

 
Program CIFRE istnieje od 32 lat, a jego reguły od momentu uruchomienia nie zmieniały się 

istotnie. Do chwili obecnej skorzystało z niego ok. 17 000 doktorantów. W 2012 roku, budżet 
programu pozwolił zaoferować wsparcie 1 350 doktorantom, natomiast w 2013 roku liczba ta 

wzrośnie do 1400. W pewnym sensie program ma charakter staży, niemniej głównym celem stażu 

jest przeprowadzenie badań niezbędnych do przygotowania pracy doktorskiej. Zaledwie 4% 
doktorantów biorących udział w programie nie udaje się obronić swojej pracy doktorskiej.  

 
W ramach CIFRE, przedsiębiorstwo otrzymuje grant w wysokości 14 tys. euro rocznie i jest 

zobligowane do zatrudnienia doktoranta z wynagrodzeniem minimum 23 484 euro. W praktyce, 

jedynie 13% doktorantów otrzymuje takie wynagrodzenie. W większości przypadków, 
przedsiębiorstwa zdecydowały się zaoferować znacznie wyższe wynagrodzenie – 20% 

doktorantów zarabia pomiędzy 30 a 35 tys. a kolejne 55 powyżej 35 tys. euro. Przedsiębiorcy 
ponoszący dodatkowe koszty związane z realizacją badań w ramach pracy doktorskiej mogą 

korzystać z tzw. credit d’impot recherche – ulgi podatkowej przysługującej z tytułu realizacji prac 
badawczo-rozwojowych.  

 

W programie mogą wziąć udział doktoranci zarówno francuscy jak i z innych krajów. 
Dotychczasowy udział doktorantów pochodzących z poza Francji wynosi 24%. Również 

laboratoria, w których doktoranci mogą realizować badania w ramach swoich prac doktorskich 
mogą pochodzić z poza Francji. Natomiast przedsiębiorcy współpracujący z doktorantami muszą 

mieć siedzibę we Francji. Takie zasady uczestnictwa w programie jasno wskazują na jego cel. 
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Instrument ma za zadanie wspierać innowacyjność francuskich przedsiębiorstw, którzy dzięki 

współpracy z doktorantami mogą uzyskiwać dostęp do wysokiej jakości wyników prac badawczo-
rozwojowych. 

 
ANRT zarządza stale aktualizowaną bazą danych ofert instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz 

doktorantów. Narzędzie wspomaga proces powstawania konsorcjów i pozwala optymalnie 

dopasować do siebie tematykę planowanej pracy doktorskiej, profil doktoranta, konieczną 
infrastrukturę oraz potrzeby i potencjał przedsiębiorstw. Baza zawiera oferty doktorantów, 

przedsiębiorstw, laboratoriów i szkół posiadających ofertę kształcenia III stopnia.  
 
Rysunek 35 Baza danych zarządzana przez ANRT wspomagająca tworzenie konsorcjów pomiędzy 
doktorantami, uczelniami, laboratoriami oraz przedsiębiorstwami. 

 
Źródło: www.anrt.asso.fr 

 

W tym miejscu warto również podkreślić użyteczność i przejrzystość materiałów zamieszczonych 
na stronie internetowe programu (http://www.anrt.asso.fr/). Oprócz wspominanej bazy danych, 

znajdziemy tam informacje nt. procedury, dokumenty i co najważniejsze, materiały video 

przedstawiające program z 3 perspektyw: przedsiębiorstw, doktorantów i uczelni. Dzięki temu 
każda ze stron może zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami w ramach programu i przede 

wszystkim zrozumieć swoje korzyści wynikające ze wspólnego projektu. 
 

Naszym zdaniem, sukces programu wynika z następujących czynników: 

 
 Stabilności programu w czasie – program nie ma charakteru akcji ad hoc, a jego 

podstawowe zasady są niezmienne. W konsekwencji, wnioski nie są przygotowywane 
dlatego, że są „pieniądze do wzięcia” ale wynikają z realizacji długofalowej strategii 

poszczególnych stron: kariery zawodowej doktoranta oraz strategii rozwoju 
przedsiębiorstw, laboratoriów (instytutów badawczych) i szkół. Każda z tych organizacji 

ma konkretne korzyści z dobrze przygotowanego i prawidłowo zrealizowanego projektu. 

http://www.anrt.asso.fr/
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Szanse na otrzymanie wsparcia są stabilne w czasie, gdyż budżet programu na kolejny rok 

ogłaszany jest z dużym wyprzedzeniem, a program trwa od 1981 roku. 

 Przejrzystych i prostych zasad udziału w programie – to przedsiębiorca, 

zatrudniając doktoranta, otrzymuje wsparcie, jednocześnie uzgadnia większość warunków 
zatrudnienia. Wkład własny ze strony przedsiębiorstwa gwarantuje, że przedsiębiorstwo w 

sposób efektywny pomoże doktorantowi w przeprowadzeniu badań oraz skutecznie 

wykorzysta wyniki pracy doktorskiej. 

 Przejrzystych i atrakcyjnych materiałów informacyjnych zawartych na stronie 

internetowej programu – wynika z nich jasny i zrozumiały przekaz, że to nie 
„prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie” jest czynnikiem sukcesu aplikacji, ale 

dobrze przemyślany cel i zakres planowanych badań, realna potrzeba ze strony 
przedsiębiorstwa, zdolności techniczne do przeprowadzenia planowanych badań itd. 

Wypełnienie wniosku jest formalnością, a ewentualne błędy można zawsze poprawić 

w procesie jego rozpatrywania. 

 Zaangażowaniu członków stowarzyszenia w proces udzielania wsparcia – 

członkami stowarzyszenia są przedsiębiorstwa, szkoły i laboratoria (instytuty badawcze). 
Dzięki temu ocena poziomu innowacyjności planowanych prac doktorskich, szans na 

wdrożenie, jakości naukowej przebiega w sposób maksymalnie obiektywny. 

Do 2013 roku program CIFRE jest również instrumentem przyciągającym do Francji studentów III 
stopnia pochodzących z Brazylii. 14 lutego 2013 roku podpisana została umowa zakładająca 

finansowanie studentów brazylijskich, którzy chcą zrealizować swój doktorat we współpracy 
z przedsiębiorstwami francuskimi.  

 

The Industrial CASE Studentship Competition (CASE) 
 

The Industrial CASE Studentship Competition (CASE) jest nową odsłoną od kilku lat 

funkcjonującego programu CASE Studentship. CASE to skrót od Co-operative Awards in Sciences 
of the Environment, programu, którego nazwę można przetłumaczyć na „nagrody wspomagające 

kooperację w dziedzinie nauk o środowisku”.  
 

Nowy CASE promuje współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i końcowymi 
użytkownikami wyników badań – w zależności od specyfiki projektu, mogą to być przedsiębiorstwa 

lub jednostki sektora B+R, organizacje pozarządowe lub administracja publiczna. Doktoranci, 

w okresie maksymalnie 48 miesięcy, oprócz wsparcia w postaci stypendium o łącznej wartości ok. 
55 tys. funtów, otrzymują również tzw. research training support grant, którego wartość sięga 

11 tys. funtów oraz dysponują budżetem w wysokości 15 tys. funtów na koszty dodatkowe 
związane z realizacją pracy doktorskiej.  

 

Projekt może być kierowany zarówno przez jednostkę naukową, w której doktorant przygotowuje 
pracę doktorską jak i partnera gospodarczego, z którym doktorant/-ka współpracuje ale aplikacja 

musi być złożona przez jednostkę naukową – to na jej konto przelewane są środki pieniężne.  
 

Współpraca z partnerem spoza sektora B+R powinna generować istotną wartość dodaną dla 

doktoranta i pracy doktorskiej – udostępnienie próbek do badań czy innych zasobów nie jest 
uznawane za satysfakcjonujący wkład ze strony partnera. Partner powinien wykazać realną 

zdolność do praktycznego wykorzystania wyników badań lub istotnie wspomóc doktoranta w 
procesie ich komercjalizacji. Doktorant może mieć więcej niż jednego partnera. 

 
Partner zobowiązany jest do wniesienia wkładu w postaci minimum 1 tys. funtów rocznie na 

pokrycie kosztów stypendium oraz sfinansowania kosztów związanych z pracą doktoranta na 

terenie swoje zakładu. Dodatkowo, partner powinien zapewnić doktorantowi/-tce tzw. szkolenie w 
miejscu pracy, w wymiarze minimum 3 m-cy a maksymalnie 18 m-cy i powinno być równomiernie 

rozłożone w okresie przygotowywania pracy doktorskiej.  
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Głównym kryterium wyboru jest tzw. wpływ projektu. Może on mieć charakter akademicki 

(naukowy), ekonomiczny lub społeczny. Podejście stosowane przez Research Council UK pozwala 
dostrzec w projektach badawczych szeroki kontekst ich możliwego wpływu na różne obszary, 

w tym te związane z komercjalizacją. Warto jednak podkreślić, że ocena to uwzględnia szereg 
czynników, które w sposób pośredni realizują długofalowe cele publiczne – np. wsparcie w 

realizacji polityk publicznych, pobudzenie wydatków na B+R, poprawę jakości życia czy zdrowia, 

poprawę spójności społeczno-gospodarczej i inne.  
 

Pozostałe, ale nie mniej ważne obszary oceny to dotychczasowe osiągnięcia doktoranta, wartość 
dodana wynikająca z usług oferowanych przez partnera, w tym szkoleń realizowanych dla 

doktoranta/-tki, korzyści dla partnera z potencjalnej komercjalizacji wyników badań. 
 

Podsumowując, wsparcie udzielane jest projektom, które wykażą doskonałość pod kątem 

naukowym, prawidłowe zarządzanie procesem badawczym oraz istotną wartość dodaną 
wynikającą ze współpracy zarówno dla doktorantów i ich prac doktorskich jak i partnerom, którzy 

mogą korzystać z wyników badań prowadzonych przez doktorantów.  
 
Rysunek 36 Pathways to Impact - koncepcja oceny wpływu projektu w Research Counsils UK 

 
Źródło: Research Counsils UK, http://www.rcuk.ac.uk 

 
 

Ocena porównawcza skuteczności programu stypendialnego na tle rozwiązań europejskich 

 

Ocena skuteczności badanego program stypendialnego pozwala stwierdzić, że jego skuteczność 
jest mniejsza niż analogicznych instrumentów funkcjonujących we Francji i Wielkiej Brytanii. Te 

ostatnie w większym stopniu przyczyniają się do nawiązywania trwałej współpracy pomiędzy 

podmiotem wdrażającym a doktorantem. Ocena porównawcza poszczególnych czynników 
decydujących o skuteczności programu stypendialnego zamieszczona została w Tabeli 15. 

http://www.rcuk.ac.uk/
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Tabela 15 Ocena czynników decydujących o skuteczności programu stypendialnego – porównanie z 
instrumentami funkcjonującymi we Francji i Wielkiej Brytanii. 

Obszar istotny dla oceny skuteczności 
Program stypendialny 

woj. Lubelskiego 
CIFRE  CASE  

Rola udziału partnerów biznesowych 
w procesie wyboru doktorantów/prac 
doktorskich. 

Niska Wysoka Wysoka 

Kluczowe źródło tematów prac 
doktorskich 

Promotorzy Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 

Wsparcie procesu tworzenia 
konsorcjów 

Brak Duże Średnie  

Zaangażowanie partnerów 
gospodarczych i finansowych w 
proces wyboru doktorantów 
otrzymujących stypendium 

Niskie Duże  Średnie 

Kwestie ochrony i podziału własności 
intelektualnej na etapie nawiązywania 
współpracy nauka-biznes w ramach 
pracy doktorskiej 

Nieistotne Bardzo istotne Bardzo istotne 

Dostępność komplementarnych 
instrumentów wsparcia w obszarze 
komercjalizacji wyników prac 
doktorskich 

Średnia Wysoka Wysoka 

Skala działań promocyjnych o 
charakterze merytorycznym 
upowszechniających zasady i korzyści 
ze współpracy nauka-biznes w 
obszarze prac doktorskich. 

Średnia Wysoka Wysoka 

Poziom koncentracji na wybranych 
dziedzinach naukowych / branżach 

gospodarki 

Średni Niski Wysoki 

Zakres wsparcia w ramach 
stypendium 

Stypendium o 
charakterze 
socjalnym 

Dotacja dla 
przedsiębiorstwa 

na pokrycie 
kosztów 

wynagrodzeń 

Stypendium o 
charakterze socjalnym 

połączone z 
dofinansowaniem 

szkoleń oraz opłat za 
studia. 

Zainteresowanie doktorantów 
współpracą z sektorem 
przedsiębiorstw 

Niskie Średnie Średnie 

Zainteresowanie przedsiębiorstw 
współpracą z doktorantami 

Niskie Średnie Średnie  

Umiędzynarodowienie projektu 
stypendialnego (włączanie partnerów 
z zagranicy) 

Brak Średnie Niskie 

Horyzont czasowy programu 
stypendialnego 

Średni Długi Średni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.anrt.asso.fr/ oraz http://www.rcuk.ac.uk 

 

H34: Program stypendialny cechuje się skutecznością (wzmacnia 
procesy innowacyjne w regionie) i efektywnością na tle rozwiązań 
funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
 

Graduate students14 mogą korzystać z szeregu programów stypendialnych zarządzanych przez 
różne instytucje na poziomie uczelni, stanu lub calego kraju (programy federalne).  

 

                                                
14

 W amerykańskich uczelniach „graduate students” w przeważającej części są to osoby studiujące na 
studiach doktoranckich, jednak mogą to być również osoby, które studiują na poziomie magisterskim. 

http://www.anrt.asso.fr/
http://www.rcuk.ac.uk/
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Na poziomie federalnym graduate students mogą korzystać ze wsparcia Federal Student Aid – 

Biura amerykańskiego Departamentu Edukacji, które obejmuje przede wszystkim pożyczki oraz 
tzw. Federal Work-Study. 

 
Federal Work-Study to instrument polegający na oferowaniu odpłatnej pracy w niepełnym 

wymiarze czasu studentom z reguły wykonywanej na potrzeby uczelni, często związanej 

z kierunkiem studiów studenta/studentki objętej programem. 
 

Bardziej popularną formą wsparcia graduate students na poziomie federalnym są pożyczki na 
pokrycie kosztów studiowania, wypłacane bezpośrednio na konto uczelni – część pożyczki 

przewyższającą wartość opłaty za studia uczelnia przelewa na konto studenta. Pożyczka 
wypłacana jest najczęściej w dwóch transzach rocznie (co semestr) i oscyluje na poziomie między 

8 500 a 20 500$. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi ok. 5-7%. Odsetki naliczane są po 

upływie 6 m-cy liczonych od dnia zakończenia studiów (tzw. grace period). W tym momencie 
rozpoczyna się spłata pożyczki. Pożyczkodawca ma do wyboru kilka wariantów spłat zależnie od 

własnych preferencji i sytuacji zawodowej, ale zawsze plan spłat rat pożyczkowych może być 
powiązany z jego/jej sytuacją finansową. W roku akademickim 2012-2013, z pożyczek korzystało 

13,6% graduate students.15 

 
Doktoranci mogą korzystać również ze środków wspierających prace badawczo-rozwojowe 

finansowane przez National Science Foundation (NSF).16 NSF zarządza od ponad 60 lat 
programem dedykowanym studentom będącym na początku prac związanych z przygotowaniem 

pracy magisterskiej lub doktorskiej wyróżniającej się nowatorskim podejściem i innowacyjnymi 
rozwiązaniami w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych. W ramach konkursu ogłoszonego 

w listopadzie 2013 NSF planuje udzielić w skali całego kraju 2700 stypendiów. 

 
Zgodnie z wynikami ewaluacji programu, stypendyści oprócz poprawy sytuacji finansowej, bardzo 

wysoko oceniali korzyści w postaci wyróżnienia na tle innych studentów („reputation as a good 
student”) oraz zwiększenia szans zdobycia dobrej pracy. W warunkach amerykańskich, 

stypendium istotnie zwiększa szansę na zakończenie i pozytywną obronę pracy doktorskiej. O ile 

średnia dla całej populacji doktorantów wynosi ok. 50%, o tyle doktoranci otrzymujący 
stypendium z NSF uzyskali wskaźnik prawie 70%. Ciekawy jest również fakt, że bardzo duża liczba 

stypendystów, po obronie doktoratu znajduje pracę w biznesie pomimo, że rozpoczynając doktorat 
myśleli o karierze naukowej w uczelni. Wiąże się to z faktem, że przemysł jest w stanie 

zaproponować lepsze warunki pracy i wynagrodzeń niż uczelnie. W warunkach amerykański, 

kariera naukowa okupiona jest bardzo dużym poświęceniem i bardzo często skutkuje brakiem 
czasu dla rodziny i życie osobiste.17 

 
Kolejnym przykładem od lat istniejącego programu wsparcia finansowany z funduszy federalnych 

dla doktorantów jest Predoctoral Fellowship in Mental Health and Substance Abuse Services 
Program, który skierowany jest do studentów psychologii i szeroko pojętej medycyny w obszarze 

zdrowia psychicznego.  

 
Drugim, równie ważnym źródłem finansowania stypendiów doktoranckich są środki prywatne 

oferowane są przez liczne fundacje i stowarzyszenia zakładane przez osoby prywatne i firmy.  
 

Baza danych zamieszczona na http://careerinfonet.org wymienia 317 źródeł finansowania 

w formie scholarschip fellowship dla osób przygotowujących doktorat. Wśród nich znajdują się 
źródła skoncentrowana na konkretnej grupie docelowej (np. mniejszości narodowe), obszarze 

                                                
15

 W przypadku undergraduate students, którzy w Polsce są odpowiednikami studentów I stopnia studiów, 
udział korzystających z pożyczek wyniósł 41%. 
16

 Odpowiednikiem NSF na rynku polskim są Narodowe Centrum Nauki oraz po części Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.   
17

 National Science Foundation, Graduate Research Fellowship Program, Final Evaluation Report, WestEd, 
2002. 

http://careerinfonet.org/


88 

 

badań (np. nauki techniczne, humanistyczne itd.) lub poziomie innowacyjności planowanych 

badań. 
 

Poniżej przedstawiamy przykładowe organizacje zajmujące się wspieraniem doktorantów: 
 

 The Herz Foundation – w ciągu ostatnich 50 lat, Fundacja udzieliła wsparcia w kwocie 129 

mln $ pomagając łącznie 1100 stypendystom w obszarze nauk stosowanych w dziedzinie 

fizyki, biologii i szeroko pojętej inżynierii. Aktualnie, Herz oferuje stypendia 70-ciu 
doktorantom w wysokości jednostkowej 52 tys. $ rocznie, które pokrywają zarówno koszty 

opłaty za studia jak i wydatki na życie. Głównym kryterium wyboru doktorantów jest 
wartość naukowa i możliwość zastosowania wyników pracy doktorskiej w praktyce.  

 The Ford Foundation Fellowship Program – od ponad 50 lat wspiera doktorantów 

przyznając stypendia w wysokości 20 tys. $ rocznie przez okres 3 lat (na czas trwania 
studiów doktoranckich) oraz 1-roczne stypendia w wysokości 21 tys. $, których celem jest 

wsparcie w przygotowaniu pracy doktorskiej. Stypendia przyznawane są zarówno 

w obszarze nauk technicznych jak i humanistycznych. W 2013 roku Fundacja przyznała 
ok. 100 stypendiów. 

 Wiele innych. 

Trzecim źródłem wsparcia dla doktorantów są stypendia oferowane przez poszczególne uczelnie, 
które w ten sposób chcą przyciągnąć najlepszych studentów. Przykładowo, Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) oferuje 9-miesięczne stypendia w ramach Programu Presidential 

Fellowships dla najlepszych studentów z całego świata, którzy zdecydują się kontynuować naukę 
w MIT. Aktualnie, uczelnia zapewnia ok. 120 stypendiów rocznie. Stypendystów wskazują 

dziekani, kierownicy poszczególnych departamentów oraz programów interdyscyplinarnych.  
 

Ocena porównawcza skuteczności programu stypendialnego na tle rozwiązań 
funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  

 

Porównanie badanego programu stypendialnego z rozwiązaniami funkcjonującymi w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki może mieć charakter wyłącznie jakościowy ze względu na bardzo duże 

różnice pomiędzy tymi programami mające swoje źródło w kulturze, poziomie rozwoju, zasadach 
finansowania edukacji, wartościach, którymi kierują się oba społeczeństwa itd.  

 

Dlatego dokonując tej oceny, posiłkujemy się szerszym spojrzeniem na kwestie związane 
z transferem technologii oraz współpracą sfery B+R z przedsiębiorstwami, bez którego byłaby ona 

niepełna.  
 

Programy amerykańskie koncentrują się na korzyściach doktoranta, wychodząc z założenia, że 
dobrze wykształcona jednostka będzie siłą napędową amerykańskiej gospodarki. Zapewniając 

gospodarce dobrze wykształcone zasoby ludzkie, wzmacniane są procesy innowacyjne, które 

umożliwiają firmom wdrażanie innowacji. Bardzo duża liczba źródeł finansowania stypendiów 
doktoranckich i jednocześnie stosunkowo wysokie wymagania wobec kandydatów sprawiają, że 

z jednej strony doktoranci muszą zrobić ogromny wysiłek w celu przygotowania dobrego projektu, 
ale z drugiej strony, szansa na uzyskanie stypendium jest bardzo wysoka. Trzeba bowiem 

podkreślić, że studia na amerykańskich uczelniach są z reguły dość drogie, dlatego uzyskanie 

stypendium jest często warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów. Władze poszczególnych 
uczelni zdają sobie sprawę, że uzyskanie stypendium przez studentów zapewnia im 

funkcjonowanie, dlatego aktywnie wspomagają ich w pozyskiwaniu stypendiów, zarówno na 
poziomie wymogów formalnych jak i wsparcia merytorycznego ze strony pracowników naukowo-

dydaktycznych.  

 
Jak wspomniano wcześniej, istotnym źródłem finansowania stypendiów są instytucje prywatne, 

które ze względu na swoje korzenie oraz z reguły ograniczony budżet, koncentrują się na 
wybranych obszarach (sektorach), co skutkuje tym, że posiadają one ogromną wiedzę 

merytoryczną w obszarze, w którym udzielają wsparcia. Jako przykład można podać Glaucoma 
Research Foundation – organizacji wspierającej badania nad jaskrą. Fundacja udziela granty 
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w wysokości maks. 40 tys. $ naukowcom, którzy prowadzą badania w obszarze jaskry. Chociaż 

wsparcie nie koncentruje się na doktorantach, to mają oni bardzo duże szanse. Fundacja nie 
wspiera projektów o charakterze stricte komercyjnym – większość wyników badań jest 

publikowana, co ma na celu wspomóc firmy pracujące nad skuteczniejszymi terapiami w tej 
chorobie. Takie podejście pozwala włączyć młodych naukowców w nurt badań podstawowych.18 

 

Analiza kryteriów wyboru projektów w amerykańskich programach stypendialnych pozwala 
stwierdzić, że kryteria te skoncentrowane są na jakości planowanej pracy doktorskiej oraz profilu 

doktoranta – zarówno merytorycznych związanych z dotychczasowymi osiągnięciami 
i doświadczeniem jak i tych pozamerytorycznych w postaci np. preferencji dla mniejszości, kobiet 

itd. (np. Minority Graduate Fellowship oraz Women in Engineering – oba programy stypendialne 
są zarządzane przez NSF).  

 

Można więc zadać pytanie, dlaczego aspekty stricte wdrożeniowe nie są elementem oceny 
projektów stypendialnych? Wniosek, jakoby decydenci amerykańskich projektów stypendialnych 

zapomnieli o korzyściach wynikających z wdrożenia byłby jednak niewłaściwy. Ich koncentracja na 
doskonałości prac badawczych doktoranta i chęć wyboru najlepszych doktorantów wynika z faktu, 

że sami doktoranci jak i otoczenie, w którym funkcjonują gwarantują duże szanse na wdrożenie 

jeśli faktycznie wyniki pracy doktorskiej będą atrakcyjne. Z jednej strony bowiem doktoranci mają 
bardzo dużą świadomość potencjalnych korzyści wynikających z komercjalizacji wyników prac 

badawczo-rozwojowych, z drugiej strony, duża podaż funduszy kapitału zalążkowego i venture 
oraz faktyczna współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami sprawia, że doktoranci mogę realnie 

myśleć o komercjalizacji już na etapie formułowania tematu pracy doktorskiej. 
 

Dla przykładu można przytoczyć dane charakteryzujące aktywność Massachusetts Institute of 

Technology w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. 
 

 Aktualnie, z Uczelnią współpracuje ponad 700 przedsiębiorstw. Wśród współpracujących 

przedsiębiorstw są m.in.: BP, Boeing, Du Pont, Ford Motor, Google, Intel, Lockheed 
Martin, Novartis, Quanta Computer, Raytheon, Samsung, Sanofi, Shell, Siemens, TOTAL. 

 W 2012 roku, MIT złożył 706 zgłoszeń patentowych, a przychody z tytułu licencji 

własności intelektualnej wyniosły 148 mln $. 

 Przychody z tytułu realizacji prac badawczo-rozwojowych wyniosły 133 mln $, przy czym 

41 firm zamówiło badania warte > 1 mln$ a w przypadku 174 firm, wartość zamówienia 
wahała się między 100 tys. $ a 1 mln $.19 

 
Takie otoczenie preferuje studentów aktywnych, przedsiębiorczych i realizujących prace badawcze 

o charakterze aplikacyjnym. Kooperacja nauka-biznes ma charakter naturalny i nie musi być 
motywowana w ramach programów stypendialnych. Celem programów stypendialnych nie jest 

natomiast co do zasady zwiększanie skali współpracy z przedsiębiorstwami. Innymi słowy, uczelnie 

oferują możliwość realizacji aplikacyjnych prac doktorskich, a proces udzielania stypendiów 
funkcjonuje trochę równolegle, bardziej koncentrując się na osobie doktoranta niż na możliwym 

komercyjnym zastosowaniu wyników prac doktorskich – bo tę kwestię reguluje dobrze 
funkcjonujący rynek. 

 

Podsumowując, tak jak wspomniano wcześniej, porównanie skuteczności programu 
stypendialnego z rozwiązaniami funkcjonującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest trudne z 

uwagi na fakt, że amerykańskie rozwiązania stypendialne za główny cel nie stawiają transferu 
technologii czy współpracy nauka-biznes.  

 

Niemniej, dzięki sprzyjającemu otoczeniu w postaci istniejącej już współpracy nauka-biznes, 
aktywności uczelnianych centrów transferu technologii, podaży kapitału zalążkowego i venture, 

a także świadomości wśród doktorantów i przedsiębiorstw korzyści wynikających z komercjalizacji 
wyników badań, amerykańskie rozwiązania stypendialne mogą być bardziej skuteczne 

                                                
18

 Na podstawie http://www.glaucoma.org/ (data dostępu: 12.11.2013). 
19

 Na podstawie http://web.mit.edu (data dostępu: 12.11.2013). 

http://www.glaucoma.org/
http://web.mit.edu/
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w porównaniu do badanego programu. Należy jednak podkreślić, że nie wynika to z zasad 

funkcjonowania tych programów a pozytywnego wpływu szerszego otoczenia społeczno-
gospodarczego. 

 

Europejskie i amerykańskie programy stypendialne realizowane są w skali 
całego kraju, umożliwiając w ten sposób tworzenie ogólnokrajowych 
konsorcjów pomiędzy doktorantami, jednostkami naukowymi 
i przedsiębiorstwami z całego kraju. Często, promowane jest włączanie 
partnerów zagranicznych do badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej. 

Europejskie i amerykańskie programy stypendialne mają charakter trwały 
i długoterminowy. Dzięki temu osoby planujące studia doktoranckie mogą z 
wyprzedzeniem planować swój doktorat oraz prawidłowo przygotować jego 
koncepcję.  

Europejskie i amerykańskie programy wsparcia realizowane są przez 
organizacje posiadające fachową wiedzę i kompetencje w zakresie oceny jakości 
planowanych prac doktorskich, a także szans ich wdrożenia w gospodarce.  

Kryteria wyboru w europejskich i amerykańskich programach stypendialnych 
koncentrują się na jakości i doskonałości naukowej pracy doktorskiej i profilu 
doktoranta. W USA do rzadkości należą programy uwzględniające kryteria 
bezpośrednio odnoszące się do szans wdrożenia wyników prac doktorskich. 
W UE częściej zwraca się uwagę na ocenę szans wdrożenia, niemniej ma ona 
charakter drugorzędny – sam fakt zaangażowania podmiotu, który posiada 
potencjał wdrożeniowy jest warunkiem wystarczającym, niemniej w przypadku 
udziału tego typu podmiotów uwzględnia się w projekcie ich wkład finansowy, 
który jest gwarancją faktycznej opłacalności biznesowej projektu. 

W niektórych krajach europejskich i USA naukowcy mogą korzystać z wielu 
form wsparcia w zakresie wdrażania wyników prac doktorskich w oparciu o 
kapitał udziałowy oferowany przez liczne fundusze kapitału zalążkowego 
i venture, zarówno całkowicie prywatne, nastawione na zysk jak i takie, które 
chociaż są prywatne, to funkcjonują w formule non-profit aż po takie, które 
zostały wsparte środkami publicznymi i dzięki temu mogą zaoferować 
dodatkową pomoc czy zaakceptować dodatkowe ryzyko wynikające z realizacji 
celów publicznych (np. wdrażanie innowacji społecznych, w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i inne).  

Skuteczność europejskich i amerykańskich programów stypendialnych w dużym 
stopniu wynika ze sprzyjającego otoczenia społeczno-gospodarczego. Programy 
stypendialne są komplementarne do innych działań wspierających proces 
komercjalizacji wiedzy. Stypendia dla doktorantów są z reguły jedynie częścią 
szerszej oferty.  
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6.11. Studia przypadków prac doktorskich  

  
6.11.1. Adaptacyjne sterowanie śmigłowcowym silnikiem Diesla 

  
Imię i nazwisko doktoranta: Paweł Magryta  

Jednostka macierzysta: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej 
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker 

Dziedzina: nowoczesne technologie w przemyśle 

 
Przedmiot pracy doktorskiej  

 
Celem pracy jest opracowanie systemu adaptacyjnego sterowania silnikiem Diesla do zastosowań 

w helikopterach, zamiast stosowanego od połowy XX wieku silnika turbowałowego, stanowiącego 

do chwili obecnej główną jednostkę napędową helikopterów. Silniki turbowałowe wytwarzają 
więcej mocy niż silniki tłokowe (przy tych samych masach obydwu jednostek napędowych). 

Jednakże sprawność tych silników zmniejsza się wraz ze zwiększaniem wysokości lotu. W celu 
rekompensaty straty mocy w obszarach górskich koniecznie jest użytkowanie silników 

o zwiększonych osiągach. W większości współczesnych helikopterów prędkość obrotowa wału 
silnika turbowałowego wynosi ok. 6000 obr/min. Natomiast prędkość obrotowa na wyjściu 

z przekładni głównej waha się pomiędzy 350 – 450 obr/min. Aby to osiągnąć konieczne jest 

zastosowanie przekładni o dużym przełożeniu mechanicznym, co pociąga za sobą wzrost masy 
układu napędowego. Silniki turbowałowe są droższe od tłokowych i charakteryzują się dużym 

zużyciem paliwa oraz znaczną emisją dwutlenku węgla, co przyczynia się do niekorzystnego 
wpływu na środowisko. 

Tematyka pracy doktorskiej związana jest ściśle z elektronicznym układem sterowania silnikiem, 

a w szczególności z dostosowaniem sterownika (ECU ang.) do analizy i przetwarzania sygnałów 
pomiędzy oryginalnym sterownikiem zamontowanym na śmigłowcu (FADEC ang.), a silnikiem 

o zapłonie samoczynnym, w warunkach dynamicznego i statycznego lotu śmigłowcem. 
Zagadnienie to wymaga innowacyjnego podejścia ponieważ na dzień dzisiejszy większość lekkich 

śmigłowców wyposażonych jest w silniki turbowałowe, których sterowanie odbywa się za pomocą 
w pełni elektronicznego zautomatyzowanego systemu FADEC. W przypadku śmigłowca 

wyposażonego w silnik o zapłonie samoczynnym, zagadnienie to wymaga zupełnie odrębnego 

podejścia ze względu na skomplikowanie procesu sterowania takim silnikiem w porównaniu do 
klasycznego silnika turbowałowego. 

Najwyższym priorytetem w czasie projektowania układu/architektury sterowania silnika Diesla 
w śmigłowcu będzie zapewnienie stałego poziomu prędkości obrotowej wału wyjściowego 

(obecnie zakłada się dopuszczalną różnice w przedziale ± 3%), przy jednoczesnym zapewnieniu 

wymaganej mocy. Ważnym etapem realizacji pracy będzie określenie zakresu zmienności 
prędkości obrotowej podczas zmiennych warunków lotu takich jak:  

 
 zmiana masy podwieszonego ładunku, dynamiczna zmiana masy wynikająca ze zmiany 

ilości pasażerów śmigłowca, 

 zmiana masy wynikająca ze spala zapasów paliwa, 
 zmienna prędkość, kierunek oraz zwrot wiatru podczas lotu, 

 nagłe lokalne zmiany gęstości powietrza, 
 zmienność ukształtowania otoczenia, szczególnie podczas lotu w terenie zabudowy 

miejskiej. 
 

Potencjał komercjalizacyjny  

 
Wdrożeniem wyników pracy doktorskiej zainteresowana jest firma PZL Świdnik S.A., z siedzibą 

w podlubelskim Świdniku, której większościowym udziałowcem jest włoska firma Agusta 
Westland. Tematyka pracy doktorskiej oparta została na zagadnieniach objętych projektem pt. 

„Integration studies of an optimal Diesel engine matching the ideal light rotorcraft platform 
characteristics”, z dziedziny Clean Sky, zrealizowanym w Politechnice Lubelskiej w ramach VII 
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Programu Ramowego UE. Praca doktorska opiera się na założeniach w/w projektu, jednakże 

stanowi ona pogłębienie poruszonych tam kwestii. Prawa własności intelektualnej wynikające 
z realizacji projektu należą do firmy Agusta Westland. Komercjalizacja rozwiązania będącego 

przedmiotem pracy doktorskiej jest kwestią najbliższych lat, gdyż trendy w lotnictwie w zakresie 
jednostek napędowych zmieniają się relatywnie wolno. Jednakże kluczowi gracze na rynku 

lotniczym, jakim jest również Agusta Westland, przygotowują się na planowane przez Komisję 

Europejską ograniczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń generowanych w ruchu lotniczym, 
podobnie jak to ma miejsce w ruchu samochodowym od wielu lat. W efekcie komercjalizacji, 

przedsiębiorstwo PZL Świdnik w przyszłości może uruchomić produkcję jednostek napędowych do 
zastosowań w helikopterach, opartych m. in. na rozwiązaniach adaptacyjnego sterowania, które są 

przedmiotem pracy doktorskiej.  
Współpraca z firmą zainteresowaną wdrożeniem została nawiązana dzięki kontaktom 

i wcześniejszej współpracy prof. dr hab. inż. Mirosława Wendekera z firmą PZL Świdnik S.A.  

 
Wpływ stypendium na przebieg kariery doktoranta  

 
Podczas realizacji pracy doktorskiej, doktorant brał udział w wielu innych projektach badawczo-

rozwojowych realizowanych w Politechnice Lubelskiej. Prace te były realizowane m. in. w oparciu 

o umowy cywilno-prawne. Obecnie doktorant jest na początkowym etapie realizacji badań 
hamownianych, które zostaną przeprowadzone w Politechnice, a ich wyniki posłużą do 

pozytywnego ukończenia rozprawy doktorskiej. Należy podkreślić, że zakres teoretyczny pracy 
doktorskiej oraz badania symulacyjne dotyczące wpływu adaptacyjnego sterowania na pracę 

silnika Diesla w warunkach zmiennych parametrów lotu śmigłowca zostały już w dużej części 
opracowane. Swoją przyszłą karierę zawodową i naukową doktorant wiąże z Politechniką 

Lubelską. Jako członek zespołu naukowego prof. Mirosława Wendekera zamierza w przyszłości 

realizować kolejne projekty badawcze z zakresu szeroko rozumianej mechaniki i budowy maszyn 
oraz lotnictwa. Większość przedsięwzięć realizowanych w ramach Katedry Termodynamiki, 

Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, do której należy doktorant, jest ściśle związana 
z przemysłem, co daje możliwość zastosowania opracowanych technologii w życiu codziennym. 

 

Wyniki niniejszej pracy doktorskiej mogą być skomercjalizowane wyłącznie w 
oparciu o współpracę z podmiotem o silnej pozycji konkurencyjnej w branży 
lotniczej.  

Na przykładzie powyższej pracy doktorskiej zauważyć można bardzo istotną 
rolę promotora w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami.  
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6.11.2. Predyspozycje do wystąpienia uzależnienia od nikotyny oraz odtytoniowych chorób 

układu oddechowego (POChP; rak płuca) w zależności od polimorfizmu genu 

acetylocholinowego receptora dla nikotyny 

 
Imię i nazwisko doktoranta: Beata Biernacka  

Jednostka macierzysta: Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

Promotor: dr hab. n. med. Paweł Krawczyk  

Dziedzina: biotechnologia  
 

Przedmiot pracy doktorskiej  

Celem pracy było wykazanie związku pomiędzy występowaniem polimorfizmu genu ChRNA5, 

a intensywnością uzależnienia od nikotyny oraz ryzykiem zachorowania na raka płuca POChP. 

 
W ramach pracy doktorskiej przeprowadzone zostały badania molekularne w celu wytworzenia 

innowacyjnej technologii i stworzenia metody genetycznej, dającej możliwość określenia przyczyn 
nałogu palenia (zwłaszcza u zdrowych, młodych osób). W przypadku predyspozycji genetycznych 

do nałogu oraz deklaracji ze strony objętych badaniem osób dotyczących chęci zaprzestania 

palenia, można rozpocząć farmakologiczne leczenie nałogu u takich ludzi. 
 

Cele szczegółowe pracy doktorskiej związane były z:  
 oznaczeniem częstości występowania różnych form polimorficznych ChRNA5 u osób 

zdrowych, chorych na raka płuca i POChP; 

 określeniem związku pomiędzy występowaniem polimorficznych form ChRNA5, a nałogiem 
palenia tytoniu; 

 analizą wpływu polimorfizmu genu ChRNA5 na ryzyko występowania chorób 
odtytoniowych tj; raka płuca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; 

 określeniem czy związek pomiędzy genotypem ChRNA5, a występowaniem chorób 
odtytoniowych jest bezpośredni czy też zależy od dziedzicznych predyspozycji do nałogu 

palenia tytoniu; 

 określeniem wpływu polimorfizmu genu CHRNA5 na stężenie w surowicy krwi obwodowej 
kotyniny – metabolitu nikotyny, będącego miarą ekspozycji na dym tytoniowy. 

 
Potencjał komercjalizacyjny  

 

Doktorantka uzyskała stypendium kwalifikując się do III grupy doktorantów, co oznaczało, że 
w chwili przystąpienia do projektu posiadała otwarty przewód doktorski, jednakże nie nawiązała 

współpracy z przedsiębiorcą lub jednostką sektora B+R, która mogłaby być zainteresowana 
wdrożeniem wyników pracy doktorskiej. Niemniej jednak należy podkreślić, iż wyniki pracy 

doktorskiej cechują się dużym potencjałem aplikacyjnym. Wyniki pracy doktorskiej stanowią 
podstawę do opracowania genetycznego testu wystąpienia uzależnienia od nikotyny.  

 

Rozpatrywane są dwie ścieżki komercjalizacyjne – jedna z udziałem firm farmaceutycznych 
produkujących leki dla chorych uzależnionych od nikotyny, a druga z udziałem laboratorium 

genetycznego GENIM Sp. z o.o. Przed przystąpieniem do komercjalizacji zostanie rozpoczęta 
procedura ochrony własności intelektualnej (zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP) 

oraz ustalenie podziału własności intelektualnej pomiędzy doktorantką oraz Uniwersytetem 

Medycznym w Lublinie.  
 

W przypadku pierwszej ścieżki komercjalizacji doktorantka oraz promotor podejmą działania 
zmierzające do pozyskania partnera z rynku farmaceutycznego, który przeprowadzi badania 

kliniczne. Jeśli zostanie wybrana druga ścieżka komercjalizacyjna doktorantka wspólnie z firmą 

GENIM podejmą działania zmierzające do zainteresowania funduszu kapitału zalążkowego 
i utworzenia spółki spin off/spin out.  
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Wpływ stypendium na przebieg kariery doktoranta  

 
W momencie przystąpienia do programu stypendialnego doktorantka zatrudniona była w Klinice 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, funkcjonującej w ramach Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Po ukończeniu studiów doktoranckich i obronie doktoratu 

dr Beata Biernacka znalazła ponadto zatrudnienie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie, gdzie wykłada pielęgniarstwo.  
 

Doktorantka została zakwalifikowana do programu jako uczestnik 
nieposiadający współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem. Należy 
podkreślić bardzo duży potencjał aplikacyjny pracy doktorskiej, który do tej 
pory nie został wykorzystany. Na powyższym przykładzie widać, że 
doktorantom brakuje wsparcia w zakresie komercjalizacji wyników badań. 
Dobrym rozwiązaniem byłaby obligatoryjna ocena potencjału 
komercjalizacyjnego przez niezależnego eksperta dokonywana przed 
oficjalnym wnioskiem o udzielenie stypendium. Ekspert powinien wskazać 
doktorantowi ścieżkę postępowania np. nawiązanie współpracy 
z przedsiębiorcą (wraz z określeniem branży oraz wytypowaniem 
przedsiębiorstw) czy też z funduszami kapitału zalążkowego. 
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6.11.3. Zmiana zawartości witaminy D2 i steroli w świeżych i przetworzonych owocnikach 

wybranych gatunków Basidiomycetes 

 
Imię i nazwisko doktoranta: Aneta Sławińska 

Jednostka macierzysta: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk  
Dziedzina: technologie żywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie 

przechowywania owoców i warzyw 

 
Przedmiot pracy doktorskiej  

 
Owocniki grzybów wyższych, świeże oraz przetworzone, mogą być nowym, bogatym źródłem 

witaminy D. Basidiomycetes, w tym gatunki grzybów jadalnych, zawierają duże ilości ergosterolu - 

prekursora witaminy D2. Ergosterol pod wpływem promieniowania UV ulega konwersji do 
witaminy D2-ergocalcyferolu. Owocniki grzybów uprawiane przemysłowo praktycznie nie zawierają 

ergocalcyferolu, natomiast cechują się dużą ilością ergosterolu. Grzyby rosnące w naturalnym 
środowisku są wystawione na działanie promieniowania słonecznego, którego 8-9% stanowi 

promieniowanie UV. Gatunki grzybów jadalnych uprawiane są w warunkach sztucznego 

oświetlenia, bez dostępu promieniowania UV, co jest przyczyną niewielkiej ilości lub braku 
witaminy D2 w owocnikach tych grzybów. 

 
Potencjał komercjalizacyjny  

 
Polska jest największym producentem pieczarek w Europie. Obserwuje się także zwiększenie skali 

produkcji innych gatunków grzybów. Polska jako europejski lider w produkcji grzybów jadalnych, 

wykorzystując najnowsze osiągnięcia w zakresie podniesienia jakości owocników grzybów, 
mogłaby zyskać dodatkowy argument dla zwiększenia ich szans eksportu. Wdrożenie wyników 

niniejszej pracy doktorskiej nastąpi w firmie MEGA Sp. J. z Bełżyc, specjalizującej się 
w projektowaniu i produkcji maszyn dla przemysłu spożywczego. Współpraca z przedsiębiorcą 

polega na stworzeniu i przetestowaniu prototypu urządzenia do naświetlania owocników grzybów 

promieniami UV, co pozwoli uzyskać produkt zawierający 100% lub więcej dziennej dawki 
witaminy D. 

 
Współpraca z przedsiębiorcą została nawiązana przez promotora pracy doktorskiej podczas 

jednego ze spotkań łączących sferę biznesu oraz nauki. Kwestie podziału własności intelektualnej 
nie zostały prawnie uzgodnione, jednakże przedsiębiorca deklaruje udział doktorantki w zyskach 

ze sprzedaży urządzeń będących przedmiotem pracy doktorskiej.  

 
Na etapie oceny wniosku aplikacyjnego współpraca doktorantki oraz firmy Mega Sp. J. nie została 

uznana, jednakże w praktyce stanowi ona przykład współpracy o dużej wartości dodanej dla obu 
stron.  

 

Wpływ stypendium na przebieg kariery doktoranta  
 

Doktorantka jest zatrudniona na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie i swoją karierę zawodową wiąże z pracą w uczelni.  

 

Na przykładzie niniejszego studium można zauważyć, że system oceny 
wniosków o udzielenie stypendium nie w każdym przypadku pozwalał dobrze 
zweryfikować zasadność i jakość współpracy doktoranta z partnerem 
biznesowym. Po raz kolejny uwidacznia się rola promotora oraz wydarzeń 
kojarzących naukę z biznesem dla nawiązywania efektywnej współpracy w 
ramach prac doktorskich.  
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6.11.4. Właściwości fizyczne ciasta i pieczywa pszennego wzbogaconego dodatkami roślinnymi 

 

Imię i nazwisko doktoranta: Monika Siastała  

Jednostka macierzysta: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie 

Promotor: dr hab. Dariusz Dziki 
Dziedzina: technologie żywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie 

przechowywania owoców i warzyw 

 
Przedmiot pracy doktorskiej  

Praca doktorska dotyczyła zagadnień wzbogacania pieczywa w dodatki roślinne podnoszące 
wartość żywieniową i zdrowotną pieczywa. 

Celem pracy było określenie w jakim stopniu dodatek do mąki pszennej wybranych surowców 
roślinnych (owies czarny, komosa ryżowa, pszczelnik mołdawski, szarańczyn strąkowy) wpływa na 

właściwości fizyczne ciasta i pieczywa pszennego. Przeprowadzona również została ocena 

sensoryczna otrzymanych wyrobów. Na podstawie właściwości fizycznych ciasta można 
optymalnie kierować procesem jego wytwarzania. Natomiast właściwości fizyczne pieczywa są 

miernikiem jego cech jakościowych.  

Proponowane surowce wykazują udokumentowany, korzystny wpływ na organizm ludzki. Ziarno 

owsa w porównaniu do ziarna innych zbóż odznacza się wysoką zawartością tłuszczu, błonnika, 

substancji mineralnych i antyoksydantów. W ostatnich latach zainteresowanie skupia się na 
odmianach owsa czarnego, które posiadają ziarno o brązowej łusce. Ziarno tej odmiany 

charakteryzuje się między innymi 3-krotnie wyższą zawartością żelaza w porównaniu do odmian 
żółtych.  

Nasiona komosy ryżowej odznaczają się bardzo dobrym składem chemicznym. Ważną cechą 

komosy jest brak glutenu, co daje większe możliwości zastosowania jej w żywieniu. Białko komosy 
ma lepiej zbilansowany skład aminokwasów niż białko pszenicy czy kukurydzy, głównie z tytułu 

zawartości aminokwasów egzogennych. Zawiera dużo lizyny, metioniny oraz cystyny. Zaletą 
nasion komosy jest również wysoka zawartość tłuszczu oraz składników mineralnych.  

Nasiona pszczelnika mołdawskiego mają bardzo wiele substancji korzystnie oddziałujących na 
organizm ludzki – olej w nich zawarty wykazuje działanie antykarcenogenne, powoduje wsparcie 

immunologiczne organizmu oraz prewencję mięśnia sercowego. W wielu krajach pszczelnik 

mołdawski uważany jest za roślinę leczniczą. Szarańczyn strąkowy jest źródłem silnych 
przeciwutleniaczy. Zawiera również włókno dietetyczne, dzięki czemu korzystnie wpływa na 

procesy fizjologiczne, między innymi zapobiega zaparciom, obniża poziom cholesterolu i cukru we 
krwi. 

 

Potencjał komercjalizacyjny  
 

W wyniku pracy doktorskiej powstały receptury i procedury wytwarzania pieczywa pszennego 
wzbogaconego w/w dodatkami. Pieczywo wytworzone z mąki pszennej nieposiadającej okrywy nie 

zawiera w zasadzie witamin i przeciwutleniaczy, przez co stanowi raczej niską wartość odżywczą. 

Odpowiedzią na ten problem było pieczywo razowe wyrabiane z mąki z ziaren z okrywą. Należy 
mieć na uwadze jednak wysoki stopień zanieczyszczenia okrywy, w której kumulują się chemikalia, 

metale ciężkie itd.  
 

W efekcie realizacji pracy doktorskiej doktorantka opracowała prozdrowotne pieczywo bazujące na 
mące jasnej o wysokich wartościach prozdrowotnych.  

 

W ramach badań objętych pracą doktorantka nawiązała kontakt z piekarnią Emark S.C., która 
wsparła doktorantkę w testowaniu pieczywa w skali przemysłowej. Przedsiębiorca bardzo 

pozytywnie odniósł się do powstałego produktu i sposobu jego wytwarzania w aspekcie walorów 
smakowych i odżywczych. Na chwilę obecną wdrożenie nie zostało dokonane ze względu na fakt, 
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że partner biznesowy działa w skali lokalnej. Pieczywo, które opracowała doktorantka zaliczyć 

można do zdrowej żywności, jednakże dodatki wzbogacające zastosowane w recepturach są 
relatywnie drogie i przedsiębiorca waha się czy produkt ten znajdzie odbiorcę na rynku lubelskim. 

Wdrożenie produktu wymagałoby sporządzenia badań rynku i sporządzenia biznes planu, co jest 
na chwilę obecną poza możliwościami finansowymi przedsiębiorcy.  

 

Mimo tego, że produkt będący przedmiotem tej pracy doktorskiej nie został wdrożony to jednak 
przedsiębiorca dostrzegł korzyści wynikające ze współpracy z nauką i obecnie we współpracy 

z piekarnią Emark S.C. realizowane są badania w ramach kolejnej pracy doktorskiej realizowanej 
na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

 
Wpływ stypendium na przebieg kariery doktoranta  

 

Doktorantka planowała związać swoją karierę z Uniwersytetem Przyrodniczym, jednakże nie 
została tam zatrudniona. W związku z tym, doktorantka poszukiwała pracy w sektorze 

przedsiębiorstw, co na rynku lubelskim było bardzo trudne. Na chwilę obecną doktorantka 
uczestniczy w projekcie „Piramida Kompetencji” realizowanym przez Miejski Urząd Pracy 

w Lublinie, w ramach którego odbędzie 6 miesięczny staż w piekarni na stanowisku technologa.  

 

Na przykładzie omawianej pracy wyraźnie widać, że doktorantce brakło 
wsparcia w zakresie sposobów komercjalizacji, określenia rynku docelowego 
i wyboru odpowiedniego partnera biznesowego, mającego potencjał i kanały 
dystrybucji do wdrożenia tego typu prozdrowotnego produktu.  

Kolejnym wnioskiem wynikającym z niniejszego studium przypadku jest fakt, że 
tytuł doktora może w niektórych przypadkach wręcz utrudniać znalezienie 
pracy w sektorze przedsiębiorstw tak jak to miało miejsce w przypadku Pani 
Moniki.  
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6.11.5. Wpływ samoorganizacji powierzchni podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-

Mn-C-B na trwałość wybranych elementów maszyn 

 
Imię i nazwisko doktoranta: Marcin Barszcz 

Jednostka macierzysta: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej 
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Pashechko 

Dziedzina: inżynieria, nowoczesne technologie w przemyśle 
 

Przedmiot pracy doktorskiej  

 
Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej stanowią rozwiązanie problemu trwałości części 

maszyn stosowanych w przemyśle, motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, metalurgicznym 
i górniczym. Do tej pory w celu zmniejszenia tarcia i zużycia węzłów tarcia dążono do zwiększenia 

twardości powierzchni. W przemyśle opracowano wiele metod podwyższenia twardości części 

maszyn m.in. poprzez zastosowanie nawęglania, azotowania, chromowania, cyjanowania, 
powierzchniowego, hartowania, napawania, metody PVD, CVD i innych. Wieloletnie doświadczenia 

pokazały, że w dużej mierze pozwoliło to zwiększyć niezawodność i trwałość trących części 
maszyn. 

Jednak wraz ze wzrostem jednostkowych obciążeń oraz pogarszających się warunków smarowania 

tradycyjne metody podwyższenia odporności na zużycie przestają być efektywne. Znany jest inny 
sposób rozwiązania wyżej wymienionego problemu zwiększenia odporności na zużycie węzłów 

tarcia. Opiera się na wykorzystaniu zjawiska samoorganizacji powierzchni. Zjawisku temu 
towarzyszy segregacja atomów, formowanie się struktur wtórnych oraz selektywne przenoszenie 

atomów na powierzchni kontaktu (nanowarstwy), które powodują znaczny spadek intensywności 
zużycia, współczynnika tarcia i chropowatości powierzchni. 

 

 
Potencjał komercjalizacyjny  

 
Praca doktorska cechuje się dużym potencjałem wdrożeniowym i szerokimi możliwościami 

zastosowań w przemyśle. Przykładem może być opracowanie dla zakładu D.K. Recykling 

(Puchaczów województwo lubelskie, okolice kopalni węgla kamiennego Bogdanka) składu 
chemicznego mieszanki rdzeniowej elektrod proszkowych o stopiwie eutektycznym układu Fe-Mn-

C-B-Si-Ni-Cr oraz technologii nanoszenia powłok metodą napawania na robocze powierzchnie noży 
do rozdrabiania opon. W wykorzystywanej przez zakład linii technologicznej istniał problem niskiej 

trwałości noży służących do rozdrabniania opon. Poprzez zastosowanie opracowanej technologii 
i materiałów o podanym składzie zwiększono trwałość narzędzi o 400% (początkowo średni czas 

pracy noży wynosił ok. 4 dni, a po zastosowaniu powłok z wieloskładnikowych stopów 

eutektycznych średni czas pracy wzrósł do 18 dni). Otrzymane powłoki charakteryzują się wysoką 
odpornością na zużycie tribologiczne. 

 
Badania nad technologią napawania umożliwią ponadto opracowanie i uruchomienie produkcji 

nowego gatunku drutów proszkowych oraz opracowanie technologii napawania, której 

szczegółowe zbadanie zapewni otrzymywanie warstw wierzchnich cechujących się 
najkorzystniejszymi i stabilnymi własnościami tribologicznymi. Wyniki badań w zakresie 

opracowania i wytwarzania drutów proszkowych o podwyższonej odporności na zużycie planuje 
się wykorzystać w firmie Wolco sp. z o.o. (Lublin) zajmującej się produkcją materiałów 

spawalniczych. Firma Wolco uzyskała dofinansowanie z Działania 1.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości ok. 2 mln zł na realizację projektu 

inwestycyjnego pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji 

nowych asortymentów drutów”. Inwestycja ta posłuży wdrożeniu wyników omawianej pracy 
doktorskiej. Współpraca została nawiązana podczas wygłaszania prezentacji na konferencji 

podsumowującej projekt „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”. 
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Strony (uczelnia i doktorant oraz przedsiębiorca) nie ustaliły jeszcze formalnie kwestii podziału 

praw własności intelektualnej do wyników pracy oraz zasad udostępniania wyników. Zostanie to 
wykonane po ostatecznej weryfikacji produktu w skali przemysłowej. 

 
W efekcie realizacji pracy doktorskiej powstało zgłoszenie patentowe sposobu wytwarzania stopu 

eutektycznego. 

 
Wpływ stypendium na przebieg kariery doktoranta  

 
Doktorant został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału 

Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.  
 

Doktorant, promotor oraz przedsiębiorca podkreślają dużą rolę konferencji 
tematycznych, łączących środowiska nauki oraz biznesu dla możliwości 
nawiązywania współpracy. Na przykładzie niniejszego studium uwidacznia się 
problem braku ustaleń pomiędzy stronami w zakresie podziału praw własności 
intelektualnej oraz sposobu udostępniania własności intelektualnej.  
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7. Wnioski i rekomendacje  

Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

1. Jakość projektów planowanych przez doktorantów 
rozumianych jako „celowy i przemyślany plan badan 
naukowych prowadzących do uzyskania wyników 
charakteryzujących się dużym potencjałem 
wdrożeniowym”, uwzględniając potencjał regionalnych 
doktorantów, przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
może być wyższa.  
Udział doktorantów posiadających faktyczną współpracę 
z przedsiębiorstwem jest niewystarczający. 
Często, doktoranci składali wniosek na zasadzie „trzeba 
spróbować, a nuż się uda”, nie poświęcając jednak 
wystarczającej ilości czasu na jego przygotowanie. 
Finansowanie w ramach projektów stypendialnych, za 
wyjątkiem doktorantów realnie współpracujących z 
przedsiębiorstwami/jednostkami B+R nie miało 
istotnego wpływu na jakość planowanych prac 
doktorskich.  
Wykazanie współpracy z przedsiębiorstwem było 
traktowane przez doktorantów za wymóg formalny, 
pozwalający na zwiększenie szans na stypendium, 
jednak nie będący warunkiem koniecznym w realizacji 
pracy doktorskiej. 
Część doktorantów nie do końca rozumiała potrzebę 
angażowania podmiotu zewnętrznego, co często 
wynikało ze specyfiki pracy doktorskiej, która miała 
charakter mało praktyczny. 

Projekty „Stypendia naukowe dla 
doktorantów” oraz „Stypendia naukowe 
dla doktorantów II” mają na celu 
wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, 
dlatego powinny koncentrować się na tych 
doktorantach, których prace doktorskie 
mają duży potencjał wdrożeniowy. Nie 
powinny zastępować innych źródeł 
finansowania prac badawczych, które 
dedykowane są badaniom podstawowym 
– np. granty NCN, granty własne 
uczelniane lub inne. 
 
Stypendia powinny być udzielane 
wyłącznie tym doktorantom, którzy 
wykażą realną ścieżkę wdrożenia (metodę 
komercjalizacji) wyników pracy 
doktorskiej. Co do zasady, powinno to być 
poparte współpracą z przedsiębiorstwem / 
jednostką B+R zainteresowaną 
wdrożeniem niemniej inne metody 
wdrożenia, jeśli będą efektywne 
ekonomicznie, powinny być akceptowane. 
Przykładowo, wstępna umowa 
inwestycyjna z funduszem kapitału 
zalążkowego, który będzie zainteresowany 
wejściem kapitałowym w spółkę spin-off z 
doktorantem lub całkowicie samodzielna 
komercjalizacja przez doktoranta/-tkę, 
jeśli wykazany zostanie potencjał do 
wdrożenia (organizacyjny, finansowy, 
ludzki itd.) 
 
Podjąć działania szkoleniowe i doradcze w 
zakresie komercjalizacji własności 
intelektualnej, budowy konsorcjów nauka-
biznes tworzenia projektów badawczych o 
dużych szansach na wdrożenie itp.  

Zwiększenie skali 
praktycznego wykorzystania 
wyników prac doktorskich. 

Wprowadzenie 
obligatoryjnego kryterium 
współpracy z podmiotem 
zainteresowanym 
praktycznym wykorzystaniem 
wyników pracy doktorskiej. 

2014 UM WL 
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Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

2. Cele zawodowe badanych doktorantów nie w pełni 
realizują cele Regionalnej Strategii Innowacji. 
Doktoranci w bardzo dużym stopniu wiążą swoją karierę 
z szeroko pojętą nauką i kontynuacją kariery naukowej 
na uczelni macierzystej. Osoby te w większym stopniu 
powinny korzystać z grantów NCN lub projektów 
własnych uczelni. Doktoranci w zbyt małym stopniu 
wiążą swoją karierę z regionalnymi przedsiębiorstwami.  

j.w. 
 
Dodatkowo: 
Stypendium powinno objąć również 
oddzielną pozycję kosztową w postaci 
czesnego za studia doktoranckie.  

Uwzględnienie kosztów 
czesnego zwiększy 
zainteresowanie programem 
stypendialnym ze strony 
studentów studiów 
niestacjonarnych, którzy ze 
względu na swoją karierę 
zawodową, mają 
prawdopodobnie lepsze 
kontakty z 
przedsiębiorstwami. Z 
drugiej strony, tego typu 
finansowanie zwiększy 
popyt na studia 
doktoranckie niestacjonarne 
i pozwoli uczelniom 
zaproponować bardziej 
atrakcyjne formy 
kształcenia, uwzględniające 
szerszą współpracę z 
przedsiębiorstwami. 

j.w. 
 
Zwiększyć maksymalną kwotę 
wsparcia o dodatkową pozycję 
w postaci czesnego za studia 
doktoranckie. Pozycja ta 
powinna być rozliczania 
oddzielnie i nie powinna być 
sumowana z kwotą 
stypendium o charakterze 
socjalnym.  

2014 UM WL 

3. Projekty stypendialne nie miały charakteru stabilnego 
instrumentu, w ramach którego terminy i budżet byłyby 
znane z dużym wyprzedzeniem (kilkuletnim), a kryteria 
byłby niezmienne, co pozwoliłby doktorantom i osobom 
planującym studia doktoranckie na realizacje 
przemyślanej ścieżki kariery zawodowej. 
Tryb konkursu zamkniętego sprawiał, że doktoranci 
traktowali konkurs jak swego rodzaju loterię. 
Wyznaczenie konkretnego terminu składania wniosku 
motywowało do złożenia wniosku również tych 
doktorantów, którzy nie mieli dobrego projektu. 

Stworzenie długoterminowego 
instrumentu o rozpoznawalnej marce 
wspierającego doktorantów realizujących 
swoje prace doktorskie we współpracy z 
podmiotem zainteresowanym wdrożeniem 
jej wyników. 
 
Rezygnacja z trybu konkursu zamkniętego 
na tryb ciągły, co pozwoli doktorantom 
składać wniosek o stypendium w 
momencie posiadania gotowego, 
spełniającego kryteria merytoryczne 
wniosku. 
 
Należy zapewnić doktorantom wsparcie 
doradcze w zakresie prawidłowego 
konstruowania wniosku o stypendium tak, 
aby uniknąć sytuacji, że stypendia 
przyznawane są wszystkim, których 
wnioski „zmieściły” się w budżecie. Należy 

  
 
Wprowadzenie kryteriów 0/1 
w obszarze: 

 faktycznej 
współpracy z biznesem, 
 zgodności z 
RSI, 
 doskonałości 
naukowej. 

2014 UM WL 
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Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

wprowadzić ocenę 0/1 w zakresie 
wybranych kryteriów, których faktyczne 
spełnienie jest warunkiem otrzymania 
stypendium.  

4. Doktoranci nie wykazują wystarczającej aktywności w 
poszukiwaniu współpracy. 
Współpraca w dużym stopniu jest efektem kontaktów 
promotora. 
Doktoranci nie mają dostępu do narzędzi wspierających 
nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami. 
Stypendium nie było skutecznym impulsem do 
nawiązania współpracy pomiędzy doktorantami a 
przedsiębiorstwami. 

j.w.  
 
Stworzenie narzędzia wymiany informacji i 
networkingu pomiędzy podmiotami 
współpracującymi w ramach prac 
doktorskich. 
 
Zapewnienie usługi wspierającej 
doktorantów w przygotowaniu koncepcji 
pracy doktorskiej uwzględniającej 
efektywną współpracę z biznesem. 
 
Zachęcić promotorów do pomocy 
doktorantom w konstruowaniu tematu 
pracy doktorskiej i nawiązywaniu 
współpracy z przedsiębiorstwami. 
 
Działania informacyjne i promocyjne w 
zakresie korzyści wynikających ze 
współpracy w ramach prac doktorskich. 

 j.w. 
 
Stworzenie bazy danych ofert 
jednostek sektora B+R, 
uczelni, doktorantów oraz 
przedsiębiorstw. Baza danych 
umożliwiałaby nawiązywanie 
współpracy pomiędzy 
doktorantami, sektorem B+R, 
uczelniami i 
przedsiębiorstwami w celu 
tworzenia atrakcyjnych dla 
wszystkich stron koncepcji 
prac doktorskich. Każda ze 
stron mogłaby zaproponować 
tematykę pracy doktorskiej, 
dla której budowane byłoby 
konsorcjum niezbędne do jej 
realizacji. 
 
Zapewnienie usług łączących 
coachnig i usługę brokera 
pomiędzy sektorem nauki i 
biznesu. 
 
Stworzenie mechanizmu 
zachęcającego promotorów do 
pomocy doktorantom w 
konstruowaniu tematu pracy 
doktorskiej i nawiązywaniu 
współpracy z 
przedsiębiorstwami (np. w 
formie nagrody pieniężnej 
przyznawanej promotorowi w 
momencie podpisania umowy 
stypendium z doktorantem). 
 

2014 UM WL 
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Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

Stworzenie przejrzystego 
portalu informacyjnego 
bazującego na tzw. 
testimionialach w formie 
video, skierowanego do 
doktorantów, uczelni, 
jednostek sektora B+R i 
przedsiębiorstw w zakresie 
korzyści wynikających ze 
współpracy w ramach prac 
doktorskich. 

5. Inteligentne specjalizacje mogą być tworzone we 
współpracy z podmiotami spoza regionu (doktorantami, 
przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi). Otwarcie 
się na podmioty spoza regionu zwiększy jakość 
prowadzonych badań i konkurencję pomiędzy 
podmiotami działającymi w regionie. Pozwoli również 
przyciągnąć wysokiej jakości zasoby ludzkie do regionu.  
 

Należy zapewnić, aby własność 
intelektualna powstająca w projektach 
finansowanych z RPO 2014-2020, w 
których biorą udział podmioty spoza 
regionu, pozostała w podmiotach 
regionalnych. 

Wzrost potencjału 
innowacyjnego podmiotów 
regionalnych. 
Skuteczne budowanie 
inteligentnych specjalizacji. 

Poprzez odpowiednie zapisy w 
regulaminie planowanych 
instrumentów wsparcia w 
ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020. 

2014 UM WL 

6. Prace doktorskie nie stanowią oferty naukowej 
lubelskich uczelni (w odróżnieniu od jednostek sektora 
B+R). Problem ten wykracza poza tematykę wspierania 
doktorantów i dotyczy szeroko pojętej małej aktywności 
polskich uczelni w komercjalizacji wyników badań oraz 
współpracy nauka-biznes. 
 
Doktoranci nie wykazują aktywności w upowszechnianiu 
wyników swoich prac doktorskich – nie przedstawiają 
ich jako oferty skierowanej do podmiotów 
zainteresowanych wdrożeniem (np. na portalach 
społecznościowych, swoich stronach internetowych czy 
też podstronach jednostek naukowych, w których 
pracują). Głównym źródłem informacji nt. przedmiotu 
prac doktorskich objetych programem stypendialnym 

jest www.rsi.lubelskie.pl. 
 
Doktoranci nie korzystają z oferty instytucji otoczenia 
biznesu w zakresie komercjalizacji wyników swoich prac 
doktorskich. 

Zrealizować działania motywujące uczelnie 
do większej aktywności w obszarze 
komercjalizacji wiedzy. 
 
Wspierać powstawanie funduszy kapitału 
zalążkowego, a także pożyczkowych i 
poręczeniowych nakierowanych na 
komercjalizację wiedzy powstającej w 
regionalnych jednostkach naukowych.  
 
Upowszechniać wiedzę w zakresie metod 
komercjalizacji wiedzy wśród doktorantów 
i szerzej pracowników naukowych 
regionalnych jednostek naukowych. 
 
 

Zwiększenie podaży 
instrumentów finansowych 
dedykowanych wdrażaniu 
wyników prac B+R 
wygeneruje większą 
aktywność uczelni w tym 
obszarze. 
 
Instrumenty te powinny 
promować współpracę z 
prywatnymi źródłami 
finansowania oraz 
wykorzystywać 
endogeniczny potencjał 
regionalnych 
przedsiębiorstw (moce 
produkcyjne, zasoby 
ludzkie, posiadane kanały 
dystrybucji, markę itd.).  

Wykonać diagnozę stanu 
istniejących w regionie 
instytucji oferujących 
finansowanie o charakterze 
udziałowym / zwrotnym na 
projekty związane z 
wdrażaniem prac B+R. 
 
Następnie opracować 
strategię rozwoju tych 
instrumentów w regionie. 
 
Wdrożyć strategię. 

2014 UM WL 

7. Zastosowana procedura oceny nie pozwoliła dokonać w 
pełni obiektywnego wyboru doktorantów, którym 

Zaangażować większą liczbę partnerów 
(osób) w ocenę wniosków o stypendium. 

Wybór doktorantów / prac 
doktorskich o większym 

Włączyć do panelu ekspertów 
osoby reprezentujące sektor 

2014 UM WL 

http://www.rsi.lubelskie.pl/
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Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

udzielono stypendiów. W wielu przypadkach 
zaakceptowana w procesie oceny współpraca w 
praktyce nie miała miejsca, a przypadki współpracy 
ocenione jako niskiej jakości, w praktyce okazywały się 
stosunkowo owocne dla obu stron.  

 
W szerszy sposób korzystać z ekspertów 
zewnętrznych w procesie oceny wniosków 
o stypendium. 
 
Wprowadzić mechanizm wkładu własnego 
ze strony podmiotu zainteresowanego 
wdrożeniem wyników prac doktorskich. 
Wkład własny może być wnoszony 
zarówno w formie gotówki jak i wkładu 
rzeczowego (materiały do badań, 
udostępnienie linii produkcyjnej itd.). 
Oszacowanie tego wkładu pozwoli 
stronom dojść do sprawiedliwego podziału 
własności intelektualnej będącej efektem 
pracy doktorskiej. 
 
Wprowadzić swobodę podziału własności 
intelektualnej w postaci wyników prac 
doktorskich między stronami. 
 
W większym stopniu upowszechniać 
wyniki prac doktorskich takie jak liczba i 
rodzaje publikacji, liczba cytowań czy 
efekty wdrożenia. W ten sposób 
stworzony zostanie mechanizm 
samokontroli i samokrytyki ze strony tych 
doktorantów i promotorów, którzy 
świadomie podejmowaliby próby 
uzyskania wsparcia na badania o niskiej 
jakości naukowej. 

potencjale wdrożeniowym. nauki i biznesu. 
 
Wprowadzić wkład własny 
przedsiębiorstwa na poziomie 
10% stypendium (bez 
kosztów czesnego) 
jednocześnie gwarantując 
przedsiębiorcy część praw do 
wyników prac doktorskich. 
 
Skonsultować ww. zapisy z 
władzami regionalnych uczelni 
w celu wypracowania 
podstawowych założeń 
podziału własności 
intelektualnej wynikających z 
pracy doktorskiej pomiędzy 
doktorantem, uczelnią a 
podmiotem zainteresowanym 
wdrożeniem. 
 
 

8. Doktoranci nie uzgadniają z przedsiębiorstwami zasad 
podziału własności intelektualnej będącej efektem pracy 
doktorskiej ani zasad korzystania przez przedsiębiorstwa 
z tej własności. W konsekwencji, strony często zawyżają 
lub zaniżają ocenę co do swojego wkładu w pracę 
doktorską.  
Brak takich ustaleń powstrzymuje czasem strony przez 
komercjalizacją lub wręcz ją uniemożliwiają, ze względu 
na fakt, że nie ma ona zdolności aportowej w przypadku 
ewentualnego tworzenia spółki typu spin-off. 

Wprowadzić pytanie o podział własności 
intelektualnej do wniosku o udzielenie 
stypendium. 
 
Podjąć działania upowszechniające 
istotność tej kwestii i możliwe formy 
porozumienia w formie materiałów 
informacyjnych na stronie internetowej i 
szkoleniach skierowanych do 
potencjalnych wnioskodawców. 

Negocjacje w zakresie 
podziału własności 
intelektualnej mogą 
uświadomić stronom 
wartość wnoszonego 
wkładu do pracy doktorskiej 
a w konsekwencji bardziej 
świadome uczestnictwo w 
pracy doktorskiej, co z kolei 
może przekształcić się w 

j.w. 
 
Dodatkowo: 
Szkolenia i doradztwo w 
zakresie podziału własności 
intelektualnej będącej 
efektem pracy doktorskiej. 

 UM WL 
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Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

większą skłonność do 
wykorzystania wyników 
pracy doktorskiej w 
praktyce gospodarczej. 

9. Zarówno doświadczenia krajów zachodnich Europy jak i 
amerykańskie wskazują na fakt, że samodzielna 
komercjalizacja wyników prac B+R przez naukowców 
nie jest optymalnym rozwiązaniem. Nawet jeśli 
komercjalizacja następuje poprzez spółkę spin-off, to 
twórcom własności intelektualnej towarzyszą inni 
udziałowcy – przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, 
fundusze seed capital lub firmy specjalizujące się w 
organizacji procesu komercjalizacji samodzielnie nie 
dysponując własnym kapitałem jednak posiadające 
możliwości stworzenia odpowiedniego montażu 
finansowego z różnych źródeł. 
 
Władze uczelni obawiają się oficjalnie nawiązać tego 
typu relacje ze względu na możliwe oskarżenia o konflikt 
interesów czy wykorzystywanie majątku publicznego do 
celów prywatnych. 
 
Istniejące centra transferu technologii nie spełniają 
pokładanych w nich oczekiwań gdyż nie mają 
wystarczającej wiedzy, doświadczenia, motywacji oraz 
elastyczności w działaniu do efektywnej organizacji 
procesu komercjalizacji. 

Zachęcić uczelnie do nawiązania szerszej 
współpracy z podmiotami oferującymi 
finansowanie i doradztwo w zakresie 
komercjalizacji wiedzy jednocześnie 
zobowiązując te podmioty do stosowania 
regulaminów zarządzania własnością 
intelektualną. 
 
Wesprzeć merytorycznie uczelnie procesie 
nawiązywania tego typu relacji. 
 
Umożliwić podmiotom zajmującym się 
komercjalizacją wiedzy i wdrażaniem 
technologii przejrzysty i konkurencyjny 
dostęp do własności intelektualnej na z 
góry zdefiniowanych zasadach 
określonych w regulaminie zarządzania 
własnością intelektualną uczelni. 
 
Istniejące centra transferu technologii 
powinny stać na straży przestrzegania 
regulaminu własności intelektualnej, 
rozstrzygać ewentualne spory związane z 
wyceną własności intelektualnej czy 
realizować działania horyzontalne np. o 
charakterze informacyjno-promocyjnym, 
które ze względu na swoją specyfikę 
mogą być nieopłacalne dla podmiotów 
prywatnych. 
 

Zwiększenie 
zainteresowania 
komercjalizacją wiedzy ze 
strony doktorantów i szerzej 
pracowników naukowych 
jednostek naukowych 
regionu. 
Uwiarygodnienie procesu 
nawiązywania współpracy 
nauka–biznes i zapewnienie 
wszystkim twórcom 
równych szans w procesie 
komercjalizacji wiedzy. 

Zapewnienie wsparcia 
doradczego jednostkom 
naukowym regionu w procesie 
nawiązywania współpracy z 
podmiotami prywatnymi 
zajmującymi się 
komercjalizacją wiedzy. 
 

2014 UM WL 

10. Dla znacznej części przedsiębiorców, współpraca z 
doktorantami była okazją do nawiązania współpracy z 
sektorem B+R lub istotnego poszerzenia tego typu 
współpracy. Współpraca w ramach pracy doktorskiej 
może być bardzo dobrym początkiem dla bardziej 
zaawansowanych form współpracy nauka-biznes. 

Zwiększyć rolę współpracy z 
przedsiębiorstwami w programach 
stypendialnych. 
Włączyć sektor przedsiębiorstw w 
proponowanie tematów prac doktorskich 
podlegających wsparciu w ramach 
programów stypendialnych. 

Kontynuacja współpracy 
nauka-biznes w innych 
formach takich jak zakup 
praw własności 
intelektualnej, zakup 
licencji, wspólna realizacja 
projektów B+R. 

Analogicznie jak pkt 3 oraz 4. 2014 UM WL 
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Lp. Wniosek wynikający z badania 
 

Proponowana rekomendacja 
 

Oczekiwany efekt 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany sposób 
wdrożenia 

rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wdrożenie 

11. Streszczenia prac doktorskich nie zawierają informacji 
na temat prac doktorskich z perspektywy praktycznego 
zastosowania ich wyników. Opis pracy doktorskiej 
koncentruje się na aspektach naukowych.  

Należy położyć nacisk na prezentację 
informacji istotnych z punktu widzenia 
przedsiębiorców. W szczególności w 
kontekście korzyści z wdrożenia, kosztów, 
stanu zaawansowania pracy, działań 
koniecznych do dokończenia badań itd. 
Warto też rozważyć, aby materiał 
prezentowany był dodatkowo przez 
doktoranta w formie krótkiego materiału 
video. 
Warto wprowadzić na stronę www 
wyszukiwarkę prac (np. po dziedzinach / 
sektorach gospodarki, słowach 
kluczowych). 

Zwiększenia szans na 
znalezienie partnera 
biznesowego 
zainteresowanego daną 
pracą doktorską.  

Określenie w umowie z 
doktorantem lub regulaminie 
udzielania stypendiów 
wymogów względem 
streszczenia pracy doktorskiej 
(zdefiniowanie zakresu opisu 
pracy). 

2014 UM WL 
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