
re gio nal ne Cen trum In no wa cji
i Trans fe ru Tech no lo gii (rCIiTT)
dzia ła już kil ka na ście lat i ob słu -
gu je ca ły re gion: wspie ra
po cząt ku ją cych przed się bior ców,
jest łącz ni kiem mię dzy świa tem
na uki i biz ne su. Dla ko go jest
dziś to miej sce?

Trzy na ście lat te mu po -
wsta ło Biu ro
Pro gra mów Mię dzy na -

ro do wych, któ re wspie ra ło
pra cow ni ków na uko wych
w róż nych aspek tach mię -
dzy na ro do wych form
roz wo ju. Wraz z po sze rza -
niem za kre su
funk cjo no wa nia Biu ra o no -
we ak tyw no ści (m. in.
ko or dy na cja pro gra mu So -
cra tes -Era smus, pro jek ty
wspie ra ją ce roz wój kla strów
w re gio nie, pra ce przy Re gio -
nal nej Stra te gii In no wa cji czy
pro gram Le onar do da Vin ci)
w 2007 ro ku pod ję to de cy zję
o prze kształ ce niu go w Re -
gio nal ne Cen trum In no wa cji
i Trans fe ru Tech no lo gii
(RCIiTT), tak by na zwa jed -
nost ki w peł ni
od zwier cie dla ła to, czym się
zaj mu je my. 

Z na szych usług ko rzy sta ją
na ukow cy, wy kła dow cy, stu -
den ci i przed się bior cy
z re gio nu. Cen trum sku pia
się na dzia ła niach ofe ro wa -
nych przez dwa dzia ły:
Aka de mic ki In ku ba tor
Przed się bior czo ści (AIP)
oraz Cen trum Trans fe ru
Tech no lo gii (CTT) i pro wa dzi
dzia łal ność do rad czą oraz
szko le nio wą. Ofe ru je my
wspar cie w za kre sie trans fe -
ru tech no lo gii, po zy ski wa nia
fun du szy na ba da nia, wspar -
cie dla roz wo ju ka rie ry
na uko wej czy przed się bior -
czo ści aka de mic kiej.

Cze go za tem mo że ocze ki wać
od rCIiTT przed się bior ca,
a na ja kie wspar cie mo że li czyć
np. stu dent czy uczel nia?

Je ste śmy łącz ni kiem mię -
dzy sfe rą na uki i biz ne su
w re gio nie. Na ukow com po -
ma ga my zna leźć jed nost ki
i part ne rów za gra nicz nych,
któ rzy bę dą chcie li ich wes -
przeć w dal szych ba da niach,
te stach. Stu den tom zaś za -
pew nia my wspar cie
w po sta ci do radz twa czy
prak tycz nych szko leń na te -

mat za ło że nia dzia łal no ści
go spo dar czej czy przy go to -
wa nia pro fe sjo nal ne go
biz ne spla nu. W ra mach pro -
jek tu „Czas na staż – dy fu zja
wie dzy mię dzy uczel nią
a biz ne sem”, ka drę na uko wą
i przed się bior ców za chę ca -
my do po zna nia „dru giej
stro ny me da lu” – aka de mi cy
mo gą od być staż w przed się -
bior stwie, a sze fo wie firm
mo gą się do wie dzieć, jak
pra cu je się na uczel ni wyż -
szej. W ra mach pro jek tu
En ter pri se Eu ro pe Ne twork
przed się bior com po ma ga my
po zy skać za gra nicz nych
part ne rów, umoż li wia my wy -
jaz dy na tar gi, gieł dy
ko ope ra cyj ne, spo tka nia
bran żo we i roz wój eks por tu
na ryn ki za gra nicz ne.

Za chę tą dla na ukow ców, biz nes -
me nów jest moż li wość
bez płat nej współ pra cy z Cen -
trum. Kto naj chęt niej ko rzy sta
z wa szej po mo cy?

Więk szość na szych dzia łań
fi nan so wa nych jest ze 
środ ków unij nych. Dzię ki te -
mu mo że my nie od płat nie
świad czyć usłu gi do rad cze,
or ga ni zo wać szko le nia. Część
usług w ra mach na szej ofer ty
jest płat na, jed nak są to pro -
po zy cje bar dziej
za awan so wa ne. 

Naj czę ściej tra fia ją do nas
oso by szu ka ją ce in for ma cji
na te mat pro gra mów unij -
nych oraz kra jo wych, dzię ki
któ rym bę dą mo gły po zy -
skać fi nan so wa nie swo ich
dzia łań, za rów no przed się -
wzięć biz ne so wych, jak
i prac ba daw czych. Są to stu -
den ci, na ukow cy
i przed się bior cy z sek to ra
MŚP. 

W ze szłym ro ku uda ło
nam się wie le osią gnąć. Do -
pro wa dzi li śmy m. in.
do za war cia 12 umów mię -
dzy na ro do wych,
zor ga ni zo wa li śmy 26 po by -
tów sta żo wych, udzie li li śmy
po nad 600 kon sul ta cji.

A ja kie są pla ny na ten rok? 
Wkrót ce uru cho mi my

na na szej stro nie in ter ne to -
wej na rzę dzie „Znajdź usłu gę
dla sie bie”, któ re w ła twy
i szyb ki spo sób wska że
klien tom, któ ra z na szych
usług bę dzie dla nich naj bar -
dziej od po wied nia. Obec nie
bie rze my tak że ak tyw ny
udział w pra cach zwią za nych
z po wo ła niem Za chod nio po -
mor skie go Cen trum
Bio go spo dar ki, któ re jed no -
cząc czte ry uczel nie re gio nu,
ma dzia łać na rzecz roz wo ju
współ pra cy na uki z prze my -
słem. 

Wkrót ce tak że prze nie sie -
my się do no wej sie dzi by
przy ul. Ja giel loń skiej
w Szcze ci nie. 

                                —roz ma wia ła a.u.
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Wykorzystaliśmy szansę

Czy pol skie szkol nic two wyż sze
za pew nia po ziom edu ka cji umoż -
li wia ją cy ab sol wen tom start na
glo bal nym ryn ku pra cy?

Wbrew twier dze niom
mal kon ten tów pol -
skie uczel nie, w tym

Po li tech ni ka Ko sza liń ska, co -
raz le piej przy go to wu ją
ab sol wen tów. Od 20 lat go ni -
my stan dar dy obo wią zu ją ce
w Eu ro pie. Są one zwią za ne
nie tyl ko z ja ko ścią przy go to -
wa nia na uczy cie li i
kształ ce nia, ale tak że z in fra -
struk tu rą uczel ni. 

A ta w ostat nich la tach,
zwłasz cza od 2004 ro ku,
gwał tow nie się zmie nia i roz -
bu do wu je. W tym sen sie
sku tecz nie go ni my Eu ro pę 
i po pra wia my ja kość kształ -
ce nia, któ re prze kła da się 
na po ten cjał ab sol wen tów 
na ryn ku pra cy. 

Bez Eu ro py nie ma mo wy o roz -
wo ju uczel ni? 

Jest on moż li wy, ale wol -
niej szy. Czu je my się
uczest ni ka mi spo łecz no ści
eu ro pej skiej. Ana li zu je my za -
tem stra te gie eu ro pej skie nie
tyl ko na naj bliż sze la ta, lecz
tak że w per spek ty wie bar -
dziej od le głej. To wprost
prze kła da się na moż li wość
apli ko wa nia o środ ki z fun -
du szy eu ro pej skich, któ re
prze zna cza my na pod no sze -
nie ja ko ści kształ ce nia,
ba da nia i roz wój zwią za ny z

dzia łal no ścią na uko wą i bu -
do wą in fra struk tu ry. 

Dzię ki uczest nic twu w pro -
gra mach wspól no to wych 
w uczel ni po wstał np. kom -
pleks do sko na le
wy po sa żo nych w apa ra tu rę
bu dyn ków dy dak tycz nych 
i la bo ra to ryj nych.

To ko rzyść bez po śred nio prze kła -
da ją ca się na stu den ta?

Wprost i dla te go war to u
nas stu dio wać. Je ste śmy
uczel nią świet nie wy po sa żo -
ną, ofe ru ją cą no wo cze sne
kie run ki stu diów. 

Naj no wo cze śniej sza in fra -
struk tu ra dy dak tycz na i
so cjal na zbu do wa na dzię ki
pro gra mom eu ro pej skim to
jed nak nie wszyst ko. Naj -
więk szą war to ścią za wsze
bę dą lu dzie. Na si na uczy cie -
le, po zo sta jąc w sta łym
kon tak cie z na ukow ca mi w
ca łej Eu ro pie, po twier dza ją,
że my tak że je ste śmy człon -
ka mi eu ro pej skiej jed no ści
na uko wej i edu ka cyj nej.

Czy Po li tech ni ka Ko sza liń ska w
szcze gól ny spo sób wy róż nia się
pod tym wzglę dem na tle in nych
uczel ni?

Mo że my po rów ny wać się 
z uczel nia mi o po dob nych
roz mia rach. Fał szy wą skrom -
no ścią by ło by jed nak,
gdy bym nie po wie dział, że
pod wzglę dem wy ko rzy sta -
nia szan sy roz wo ju, ja ki da ła

Eu ro pa, wy prze dzi li śmy wie -
lu więk szych i sil niej szych. 

W cią gu za le d wie ostat nich
sze ściu lat zbu do wa li śmy zu -
peł nie no wą in fra struk tu rę
dy dak tycz ną. Ma my sześć
no wych bu dyn ków la bo ra to -
ryj nych, ha lę
wi do wi sko wo -spor to wą zbu -
do wa ną wspól nie z mia stem,
zdol ną po mie ścić 3 ty sią ce
osób. Dzię ki udzia ło wi w nie -
zli czo nej licz bie eu ro pej skich
pro gra mów roz wo jo wych i
ba daw czych wy po sa ży li śmy
na sze la bo ra to ria w sprzęt,
któ re go na próż no szu kać w
wie lu in nych uczel niach. 

Wy ko rzy sta li śmy swo ją
szan sę. To nie był ani przy pa -
dek, ani śle py traf.
Pre cy zyj nie pla no wa li śmy 
i pla nu je my swój roz wój.

Do cze go już dziś przy mie rza się
Po li tech ni ka Ko sza liń ska?

No wa per spek ty wa pro -
gra mo wa unij ne go wspar cia,
czy li la ta 2014–2020, kła dzie
na cisk na in no wa cyj ną go -
spo dar kę. Naj waż niej szym

za da niem bę dzie wzmoc nie -
nie na szej funk cji ja ko
ośrod ka zdol ne go do ba dań 
i wdro żeń na rzecz 
prze my słu. 

Chce my wzmoc nić za an ga -
żo wa nie w ob sza rze
współ pra cy z go spo dar ką 
i wspól nie z przed się bior -
stwa mi wy stę po wać o
pie nią dze eu ro pej skie.
Wszyst ko po to, aby jesz cze
le piej od po wia dać na po trze -
by oto cze nia. 

Czy do tych po trzeb za li cza pan
współ pra cę z przed się bior ca mi,
dzię ki któ rej wzro sną szan se ab -
sol wen tów na zna le zie nie
za trud nie nia?

Przed się bior cy od daw na
sy gna li zo wa li, że ma ją sta no -
wi ska pra cy, ale ab sol wen ci
opusz cza ją cy pol skie uczel -
nie nie są, ich zda niem,
przy go to wa ni do ich ob ję cia.
Pod kre śla li, że za kres kształ -
ce nia mi ja się z po trze ba mi
ryn ku pra cy, i dla te go fir my
mu szą sa me przy go to wać no -
we go pra cow ni ka, a to jest
kosz tow ne i dłu go trwa łe. 

Na szą od po wie dzią by ło
za war cie z fir ma mi po ro zu -
mie nia o sta żach, któ re
trak tu je my ja ko część pro ce -
su kształ ce nia. Po no sząc
kosz ty sta żu, czy li ada pta cji
do po ten cjal nie do stęp ne go
miej sca pra cy, zwięk szy li śmy
szan sę na szych stu den tów 
na zna le zie nie za trud nie nia.
Ten mo del zna ko mi cie się
spraw dza. Więk szość osób
skie ro wa nych na staż otrzy -
mu je w re zul ta cie pro po zy cję
pra cy. 
                                   —roz ma wiał kmg

Nauka idzie 
w parze 
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Czy do tych po trzeb za li cza pan
współ pra cę z przed się bior ca mi,
dzię ki któ rej wzro sną szan se ab -
sol wen tów na zna le zie nie
za trud nie nia?

Przed się bior cy od daw na
sy gna li zo wa li, że ma ją sta no -
wi ska pra cy, ale ab sol wen ci
opusz cza ją cy pol skie uczel -
nie nie są, ich zda niem,
przy go to wa ni do ich ob ję cia.
Pod kre śla li, że za kres kształ -
ce nia mi ja się z po trze ba mi
ryn ku pra cy, i dla te go fir my
mu szą sa me przy go to wać no -
we go pra cow ni ka, a to jest
kosz tow ne i dłu go trwa łe. 

Na szą od po wie dzią by ło
za war cie z fir ma mi po ro zu -
mie nia o sta żach, któ re
trak tu je my ja ko część pro ce -
su kształ ce nia. Po no sząc
kosz ty sta żu, czy li ada pta cji
do po ten cjal nie do stęp ne go
miej sca pra cy, zwięk szy li śmy
szan sę na szych stu den tów 
na zna le zie nie za trud nie nia.
Ten mo del zna ko mi cie się
spraw dza. Więk szość osób
skie ro wa nych na staż otrzy -
mu je w re zul ta cie pro po zy cję
pra cy. 
                                   —roz ma wiał kmg

Nauka idzie 
w parze 

z biznesem
ROZMOWA | Joanna Niemcewicz,
dyrektor Regionalnego Centrum
Innowacji i Transferu Technologii,
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

ROZMOWA | Artur Wezgraj, kanclerz
Politechniki Koszalińskiej
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