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Streszczenie projektu  

Wyższe szkolnictwo zawodowe (WSZ) odgrywa coraz większą rolę w podnoszeniu europejskiej 

konkurencyjności i zdolności innowacyjnych, szczególnie na poziomie regionalnym, gdzie wyższe 

uczelnie zawodowe działają jako łączniki i kluczowe ogniwa między lokalnymi MŚP, organizacjami 

regionalnymi i społecznością lokalną. Angażowanie się WSZ w badania stosowane wpływa też na rozwój 

umiejętności studentów i absolwentów, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość, a w ten sposób 

przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i zatrudnialności w regionach. Pomimo szerokich korzyści 

płynących z działalności WSZ w społeczności lokalnej i regionie, jego pełny potencjał nie jest jeszcze 

w pełni wykorzystywany. Szeroki zakres działań związanych z badaniami stosowanymi na poziomie 

lokalnym przy stosunkowo niewielkiej ich skali powoduje problemy w całościowym podejściu do 

zagadnienia. Ze względu na praktyczne podejście i specyficzne cechy, badania stosowane i działania 

regionalne nie pasują do tych samych wskaźników, jakie stosuje się do charakterystyki badań i działań 

prowadzonych w tradycyjnych uczelniach akademickich. Istnieje więc potrzeba wypracowania sposobów 

wspierania rozwoju i doskonalenia pracowników WSZ w zakresie zdolności do angażowania się 

w badania stosowane, łączenia ich z procesem kształcenia oraz rozwijaniem  odpowiednich sposobów 

zaangażowania studentów w te działania. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie profilu badań stosowanych w europejskim WSZ - zarówno 

w ramach uczelni, jak i w ich otoczeniu. W szczególności projekt zakłada: 



    
   

- analizę zakresu i charakteru badań stosowanych prowadzonych w europejskich uczelniach 

zawodowych; 

- identyfikację i charakterystykę kompetencji wymagane od osób prowadzących badania stosowane; 

- pomoc dla pracowników w rozwoju ich kompetencji w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

i innowacji (również w zakresie angażowania studentów w tego typu działania, a także współpracę 

z MŚP); 

- zaproponowanie klarowną wizję przyszłości badań stosowanych w Europie oraz strategię jak ją 

zrealizować. 

W ramach projektu  

- zostanie opracowany przegląd działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w obszarze WSZ,  

- powstaną ramy kompetencji dla osób zaangażowanych w działania badawczo-rozwojowe,  

- opracowany zostanie modułowy kurs online na temat kompetencji w zakresie badań stosowanych, 

W ramach komponentu politycznego projektu zostaną również scharakteryzowane specyficzne cechy 

badań stosowanych oraz zastosowana metodologia budowania scenariuszy w celu prognozowania 

różnych wariantów przyszłości i przedstawienia zaleceń jak wzmocnić potencjał badawczo-rozwojowy 

WSZ poprzez odpowiednie finansowanie, szkolenia i regulacje prawne. 

Wpływ RECAPHE będzie najbardziej odczuwalny na poziomie lokalnym i regionalnym dzięki zwiększeniu 

zdolności pracowników uczelni biorących udział w projekcie bądź korzystających z wyników projektu. 

Udział EURASHE nada projektowi wymiar europejski (również poprzez Grupę Roboczą EURASHE ds. 

badań, rozwoju i innowacji). 

 

 
 


