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Cel badań 
 

Głównym celem badania jest zanalizowanie, w jaki sposób uczelnie kształcą swoich studentów 

w zakresie umiejętności miękkich i z jakimi wynikami. 

Studenci i nauczyciele akademiccy zostaną zaproszeni do wyrażenia swoich poglądów. 

Studenci zostaną zapytani o znaczenie, jakie przywiązują do umiejętności miękkich jako klucza 

do przyszłego zatrudnienia oraz o ich pogląd na to, jak uniwersytety rozwijają te umiejętności. 

Wywiady z nauczycielami akademickimi zostaną przeprowadzone w celu przeanalizowania ich 

własnego poglądu na temat znaczenia umiejętności miękkich, ich postrzeganej roli w rozwoju 

umiejętności miękkich na uniwersytecie, a także sugestii dotyczących kursów rozwoju 

umiejętności miękkich. 

Trzecim elementem tych badań jest wykaz istniejących najlepszych praktyk w zakresie rozwoju 

umiejętności miękkich na poziomie europejskim. Każdy partner uniwersytecki zbada kontekst 

krajowy, podczas gdy MEC zajmie się innymi inicjatywami UE. Każdy partner stworzy co 

najmniej 5 dobrych praktyk. 

Wyniki tych badań zostaną zebrane i udostępnione na drugim międzynarodowym spotkaniu w 

Bukareszcie (TM2), gdzie różne uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane i omówione wśród 

partnerów projektu. Wynikiem dyskusji będzie internetowy kurs umiejętności miękkich. 

Dzięki temu dążymy do spójności między różnymi modułami, które będą składać się na kurs 

online, jednocześnie będziemy gromadzić różnorodne dane wejściowe z różnych perspektyw i 

krajów, zapewniając, że późniejsze treści obejmują kompleksowy i prawdziwe europejskie 

podejście. 

 

Metodologia 
 

Raport połączy trzy instrumenty: 

- Instrument ilościowy: 527 ankiet dla studentów; 

              -  Instrument jakościowy: 40 wywiadów z nauczycielami; 

- Desk research: spis 28 najlepszych praktyk w zakresie szkoleń z umiejętności miękkich 

dla studentów uczelni wyższych. 

 

W tej fazie badawczej wszyscy partnerzy zajmą się wszystkimi tematami/modułami 

składającymi się na kurs umiejętności miękkich. 



 
 

Kwestionariusz dla studentów:  
 

Racjonalne uzasadnienie 
 

Na poziomie ogólnym musimy opisać obecne potrzeby na rynku pracy oraz różnice między 

umiejętnościami miękkimi, jakie studenci mają już po ukończeniu studiów, a umiejętnościami 

miękkimi wymaganymi przez rynek pracy. Raporty CEDEFOP i OECD sugerują, że rozbieżności w 

umiejętnościach miękkich (typologia i jakość) są przyczyną niezadowalających wskaźników 

zatrudnienia nowych absolwentów. 

Dlatego musimy przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, jakie umiejętności miękkie są 

najbardziej pożądane w Europie, znaleźć podobieństwa w 6 analizowanych krajach i stworzyć 

kurs transnarodowy. 

 

Podejście 
 

Przez „Badania” rozumiemy kwestionariusz, który zostanie wysłany do odpowiednich 

interesariuszy. W celu stworzenia kwestionariusza partnerzy zapoznali się z Raportem PLA ET2020 

„Rozwijanie przyszłych umiejętności w szkolnictwie wyższym” opracowanym przez KE w 2016 r. 

Europejskie ramy kompetencji kluczowych i europejskie ramy kwalifikacji rozróżniają wiedzę, 

umiejętności i kompetencje: 

 

- Wiedza: oznacza wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się. 

- Umiejętności: oznacza umiejętność planowania, zastosowania wiedzy i wykorzystania 

know-how do realizacji zadań i rozwiązywania problemów. (Umiejętności mogą być 

poznawcze i praktyczne). 

- Kompetencje: oznacza udowodnioną zdolność do wykorzystywania wiedzy, 

umiejętności oraz zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy 

lub nauce oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. 

 

W niniejszym raporcie zgrupowano również główne umiejętności ważne dla studentów szkół 

wyższych: 

-    Umiejętności poznawcze: analityczne, krytyczne, refleksyjne, kreatywne myślenie. 

- Umiejętności metodologiczne: zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów, 

podejmowanie decyzji, strategie uczenia się, planowanie, umiejętności cyfrowe. 

 - Umiejętności społeczne: komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, zarządzanie 

konfliktami i negocjacje, zrozumienie międzykulturowe. 

 



 
 

Zostanie zaproponowana definicja każdej umiejętności, a uczestnicy ankiety ocenią od 1 do 10 

znaczenie tej umiejętności w ich sektorze, przy czym 1 będzie oznaczać odpowiedź ,,nieważna” 

(umiejętność) i 10 ,,bardzo ważna” (umiejętność). Ponadto respondenci ocenią od 1 do 10 

trudności w znalezieniu nowych absolwentów, którzy posiadają tę umiejętność, przy czym 1 

,,łatwo jest znaleźć nowych absolwentów”, którzy posiadają tę umiejętność, a 10 ,,bardzo 

trudno”. 

  

Do zdefiniowania każdej umiejętności wykorzystaliśmy definicje podane przez EU Skills 

panorama i The Occupational Information Network (O*NET), opracowane pod patronatem 

Departamentu Pracy/Zatrudnienia i Szkoleń Stanów Zjednoczonych (USDOL/ETA). 

1. Wyniki ankiet dla studentów 
  
 
 

W badaniu wzięło udział 521 studentów z 5 krajów europejskich, uczestnicy, którzy nie 

uzupełnili wszystkich informacji w ankiecie, nie zostali uwzględnieni. Zapytano ich o znaczenie, 

jakie ich zdaniem mają umiejętności miękkie i czy uważają, że łatwo jest znaleźć szkolenia z 

umiejętności miękkich. Pomimo harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego 

zapoczątkowanej przez system boloński, nadal istnieją różnice w nazwie i czasie trwania karier 

uniwersyteckich. 

Aby ułatwić porównanie wyników pomiędzy krajami, badania uczestników ankiety zostały 

pogrupowane w 5 grup wiedzy, którymi są: 

- Sztuka i nauki humanistyczne. 

- Nauki ścisłe 

- Nauki o Zdrowiu 

- Inżynieria i architektura 

- Nauki społeczne i prawne 

W końcowym załączniku przedstawiono relację z badań uczestników ankiety. 

Analiza zapewni perspektywę odpowiedzi uczniów na poziomie europejskim, a także analizę 

według kraju. 

 



 
 

2. Poziom europejski 
 

 

Łącznie w badaniu wzięło udział 527 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 
 

Według obszaru wiedzy 

Obszar wiedzy Liczba uczestników 
  

Sztuka i nauki humanistyczne 38 
  

Inżyniera i architektura 130 
  

Nauki o zdrowia 30 
  

Nauki ścisłe 24 
  

Nauki społeczne i prawne 305 
  

Razem 527 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Według płci 
 

Płeć Liczba respondentów 
  

Kobiety 307 
  

Mężczyźni 214 
  

Wolę nie odpowiadać 6 
  

Razem 527 
  



 
 

 

Według wieku 
 

Wiek Liczba respondentów 
  

17 – 25 r.ż.  451 
  

26 - 30 r.ż. 30 
  

+ 30 r.ż. 46 
  

Razem 527 
     --                                                                                                                                                                                       

 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych  
 

 

Uczestnictwo w działaniach 

mobilnościowych

 

 

 

Liczba respondentów 

 
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
444 
 

83 
 

527  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Doświadczenie zawodowe  

 

Doświadczenie 
zawodowe 

 

Liczba respondentów  

 

Nie 
 

Tak 
 

Razem 

 

 
207 
 

320 
 

527



 
 

 

Poprosiliśmy studentów o ocenę różnych umiejętności miękkich, podzielonych na trzy duże 

grupy: umiejętności poznawcze, umiejętności metodologiczne i umiejętności społeczne. 

Studenci ocenili od 0 do 5 wagę, jaką przywiązują do tych umiejętności, przy czym 0 

oznaczało odpowiedź ,,nie mam zdania”, a 5 ,,to bardzo ważne”. Ocenili również od 0 do 5, 

jak łatwo jest im znaleźć kurs związany z tą umiejętnością, przy czym 0 oznaczało odpowiedź 

,,nie mam zdania”, a 5 ,,bardzo łatwo znaleźć”. 

 

1. Umiejętności poznawcze: umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i rozumienia 

nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania problemów 

i problemów związanych z pracą. 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i słabych stron 

alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych aplikacji, 

pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do efektywnej alokacji 

zasobów. 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie powiązanych 

informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści potencjalnych działań w 

celu wybrania najbardziej odpowiedniego (rozwiązania). 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur szkoleniowych/instruktażowych 

odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub nauczania nowych rzeczy. 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia priorytetów, 

organizacji i wykonania pracy. 

2.6. Umiejętności cyfrowe: obejmują pewne i krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa 

informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w społeczeństwie wiedzy. 

 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w celu 

osiągnięcia celów 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego wyrażania 

pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w sposób, 

który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje wzajemny 

szacunek. 

 

 



 
 

Znaczenie umiejętności miękkich; Średnia UE: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,84 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do 

rozwiązywania problemów i problemów związanych z pracą. 

3,86 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji 

mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do 

problemów. 

3,96 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się 

wydarzyło. 

3,67 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,87 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,80 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,87 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,98 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,91 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,60 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,77 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,66 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,80 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,91 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,97 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,69 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,63 



 
 

 

Ogólnie rzecz biorąc, umiejętności poznawcze są najbardziej cenione z trzech przedstawionych 

grup umiejętności, ale różnica w postrzeganiu znaczenia dla każdej grupy nie jest znacząca. 

Umiejętności społeczne i umiejętności metodologiczne mają ten sam wynik. 

 

Umiejętnością najbardziej cenioną przez uczniów z całej Europy biorących udział w ankiecie 

jest rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

 

Inne umiejętności wysoko cenione przez uczniów to: praca zespołowa; Krytyczne myślenie; 

Podejmowanie decyzji i komunikacja interpersonalna. 

 

Jak widać, trzy główne grupy umiejętności mają przeciętnie podobne postrzeganie, 

umiejętności poznawcze są znacznie lepiej postrzegane przez uczniów. 

 

Jeśli porównamy z ankietą przeprowadzoną do firm w ramach tego projektu, wyniki są 

następujące: 

 

 

 

 

 



 
 

Postrzeganie znaczenia przez różne grupy: (0- nie mam zdania, 5 – jest to bardzo ważne) 

 
 

Umiejętność Uczestnictwo 

w 

aktywnościach 

mobilnych. 

Średnia 

Doświadczenie 

zawodowe lub 

stażowe. 

Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w 

procesie zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, 

refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,02 3,86 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki 

do rozwiązywania problemów i problemów związanych z pracą. 

4,06 3,88 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do 

identyfikacji mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań, 

wniosków lub podejść do problemów. 

4,16 4,04 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co 

się wydarzyło. 

3,85 3,68 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub 

tworzenie nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub 

produktów, w tym wkład artystyczny. 

4,01 3,85 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności 

wykorzystywane do efektywnej alokacji zasobów. 

3,96 3,80 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 4,01 3,87 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny 

opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

4,18 4,00 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i 

korzyści potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie 

rozwiązanie. 

4,07 4,90 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas 

uczenia się lub nauczania nowych rzeczy. 

3,68 3,60 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu 

ustalenia priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,95 3,81 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym 

wykorzystaniu technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do 

pracy i uczenia się w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,85 3,81 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

pracy z ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

4,09 3,81 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i 

zwięzłego wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie 

ciała. 

4,25 3,96 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w 

zespole. 

4,18 4,01 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, 

rozstrzyganie sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne 

negocjacje z innymi. 

 

3,91 3,68 



 
 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w 

różne kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, 

tworzy więzi z innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

4,01 3,57 

 
 

Ogólnie rzecz biorąc, studenci, którzy brali udział w działaniach związanych z mobilnością, 

wyżej postrzegają znaczenie umiejętności miękkich niż wynosi średnia dla wszystkich 

studentów. Respondenci, którzy brali udział w zajęciach z mobilności wskazują komunikację 

interpersonalną jako najważniejszą umiejętność miękką; a następnie pracę zespołową i 

krytyczne myślenie. 

 

Studenci, którzy odbyli staż lub pracowali, wskazywali krytyczne myślenie jako najważniejszą 

umiejętność miękką. Średnia wszystkich umiejętności jest niższa niż wśród studentów, którzy 

uczestniczyli w działaniach związanych z mobilnością. Inne umiejętności, które są ważne dla 

uczniów z pewnym doświadczeniem zawodowym, to: praca zespołowa; rozwiązywanie 

problemów i komunikacja interpersonalna. 



 
 

 
 

 

Postrzeganie według płci: (0- Nie mam zdania; 5- To jest bardzo ważne) 

 

Umiejętność Płeć 

Kobiety Mężczyźni Brak 

odpowiedzi 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności 

wykorzystywane w procesie zdobywania i rozumienia 

nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie 

i zmysły. 

3,84 3,73 4,00 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i 

używanie logiki do rozwiązywania problemów i problemów 

związanych z pracą. 

3,81 3,85 4,00 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do 

identyfikacji mocnych i słabych stron alternatywnych 

rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,96 3,87 4,16 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania 

tego, co się wydarzyło. 

3,70 3,47 3,66 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie 

lub tworzenie nowych aplikacji, pomysłów, relacji, 

systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,87 3,72 4,16 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności 

wykorzystywane do efektywnej alokacji zasobów. 

3,80 3,66 3,86 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i 

innych. 

3,90 3,74 3,85 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych 

problemów i przeglądanie powiązanych informacji w celu 

opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

4,01 3,89 4,00 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych 

kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie 

rozwiązanie. 

3,88 3,87 3,66 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i 

procedur szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do 

sytuacji podczas uczenia się lub nauczania nowych rzeczy. 

3,69 3,25 3,66 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i 

planów w celu ustalenia priorytetów, organizacji i 

wykonania pracy. 

3,78 3,59 4,00 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i 

krytycznym wykorzystaniu technologii społeczeństwa 

informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,56 3,61 4,00 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności 

wykorzystywane do pracy z ludźmi w celu osiągnięcia 

celów. 

3,85 3,60 4,00 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, 

pewnego i zwięzłego wyrażania pomysłów i poglądów w 

mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,93 3,79 4,16 



 
 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej 

pracy w zespole. 

3,93 3,91 4,16 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie 

skarg, rozstrzyganie sporów i rozwiązywanie skarg i 

konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,76 3,47 3,66 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i 

angażowanie się w różne kultury w sposób, który 

rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i 

pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,76 3,21 4,00 

 
 
 

Generalnie kobiety i osoby, które nie udzieliły odpowiedzi w metryczce ,,płeć”, dostrzegają większe 

znaczenie umiejętności miękkich niż mężczyźni. 

 

Umiejętności bardziej cenione przez osoby, które nie udzieliły odpowiedzi w metryczce ,,płeć”, to: 

krytyczne myślenie, komunikacja interpersonalna i praca zespołowa. 

 

Umiejętności bardziej cenione przez kobiety to: rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, 

komunikacja interpersonalna i praca zespołowa. 

 

Umiejętności bardziej cenione przez mężczyzn to: praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, 

podejmowanie decyzji i krytyczne myślenie. 



 
 

 
 

Znaczenie umiejętności miękkich według obszaru wiedzy: (0- Nie mam zdania; 5- To jest bardzo 
ważne) 

 

Umiejętność Obszar wiedzy 

Sztuka i nauki 

humanistyczne 

Inżynieria i 

architektura 

Nauki 

ścisłe 

Nauki o 

zdrowiu 

Nauki społeczne 

i prawne 

1. Umiejętności poznawcze: 

Umiejętności wykorzystywane w 

procesie zdobywania i rozumienia 

nowej wiedzy poprzez myślenie, 

refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,20 3,95 3,68 3,64 3,71 

1.1. Myślenie analityczne: 

analizowanie informacji i 

używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów 

związanych z pracą. 

4,31 4,13 3,83 3,56 3,69 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie 

logiki i rozumowania do 

identyfikacji mocnych i słabych 

stron alternatywnych rozwiązań, 

wniosków lub podejść do 

problemów. 

4,36 4,08 3,87 4,03 3,80 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy 

analizowania i osądzania tego, co 

się wydarzyło. 

3,92 3,60 3,58 3,50 3,59 

1.4. Kreatywne myślenie: 

opracowywanie, projektowanie 

lub tworzenie nowych aplikacji, 

pomysłów, relacji, systemów lub 

produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

4,21 3,98 3,45 3,46 3,76 

2. Umiejętności metodologiczne: 

rozwinięte zdolności 

wykorzystywane do efektywnej 

alokacji zasobów. 

4,04 3,85 3,66 3,28 3,72 

2.1. Zarządzanie czasem: 

Zarządzanie czasem własnym i 

innych. 

4,00 3,89 3,87 3,56 3,82 

2.2. Rozwiązywanie problemów: 

identyfikacja złożonych 

problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu 

opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

4,07 4,09 4,04 3,76 3,91 

2.3. Podejmowanie decyzji: 

Rozważenie względnych kosztów i 

korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać 

4,10 3,99 3,79 3,43 3,84 



 
 

najbardziej odpowiednie 

rozwiązanie. 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i 

stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych 

odpowiednich do sytuacji podczas 

uczenia się lub nauczania nowych 

rzeczy. 

3,84 3,54 3,08 3,23 3,52 

2.5. Planowanie: Opracowywanie 

konkretnych celów i planów w 

celu ustalenia priorytetów, 

organizacji i wykonania pracy. 

3,97 3,84 3,75 3,06 3,67 

2.6. Umiejętności cyfrowe: 

polegają na pewnym i krytycznym 

wykorzystaniu technologii 

społeczeństwa informacyjnego 

(ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na 

wiedzy. 

4,28 3,73 3,45 2,66 3,54 

3. Umiejętności społeczne: 

rozwinięte zdolności 

wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

4,16 3.77 3,53 3,49 3,73 

3.1. Komunikacja interpersonalna: 

Umiejętność jasnego, pewnego i 

zwięzłego wyrażania pomysłów i 

poglądów w mowie, piśmie i 

mowie ciała. 

4,31 3,92 3,58 3,70 3,84 

3.2. Praca zespołowa: 

Umiejętności wymagane do 

dobrej pracy w zespole. 

4,05 4,11 3,95 3,33 3,89 

3.3. Zarządzanie konfliktami i 

negocjacje: rozpatrywanie skarg, 

rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów 

lub inne negocjacje z innymi. 

3,97 3,70 3,37 3,46 3,61 

3.4. Zrozumienie 

międzykulturowe: docenianie i 

angażowanie się w różne kultury 

w sposób, który rozpoznaje 

podobieństwa i różnice, tworzy 

więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

4,31 3,35 3,20 3,46 3,56 

 

Na ogół studenci kierunków artystycznych i humanistycznych oceniają umiejętności miękkie 

lepiej niż studenci nauk ścisłych i nauk o zdrowiu. Myślenie krytyczne to jedyna umiejętność, 

która znajduje się na szczycie czterech najcenniejszych umiejętności dla wszystkich grup 

uczestników. 



 
 

Inne umiejętności wysoko cenione przez prawie wszystkie grupy uczestników to: 

rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna, myślenie analityczne i praca 

zespołowa. 

 

Kursy umiejętności miękkich (0- nie mam zdania; 5- bardzo trudno jest znaleźć) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,02 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do 

rozwiązywania problemów i problemów związanych z pracą. 

2,95 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji 

mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do 

problemów. 

3,06 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się 

wydarzyło. 

2,94 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,14 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

2,91 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 2,92 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,04 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,05 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

2,93 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

2,88 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,66 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

2,80 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,68 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 2,63 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,01 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

2,87 

 

 



 
 

Studenci zauważają, że trudno jest znaleźć kursy do trenowania umiejętności miękkich, w tym 

rynkowych umiejętności kognitywnych. Dostrzegają natomiast, że generalnie relatywnie łatwo 

jest znaleźć kursy umożliwiające rozwój umiejętności społecznych. 
 

Umiejętności poznawcze są również postrzegane przez studentów jako najważniejsze 

umiejętności miękkie, dlatego generalnie konieczne i zasadne jest oferowanie większej liczby 

treningów w zakresie tych umiejętności. Studenci zauważają, że mają łatwiejszy dostęp do 

szkoleń związanych z umiejętnościami społecznymi niż do kursów związanych z innymi 

umiejętnościami, np. pracą zespołową. 

 

Jeżeli chodzi o umiejętności metodyczne, to studenci twierdzą, że oferta kursów jest na 

poziomie wystarczającym i łatwo jest znaleźć kursy na ten temat. Niemniej jednak studenci 

uznali, trudno jest znaleźć treningi obejmujące ćwiczenie takich umiejętności, jak 

podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. 

 

Umiejętności poznawcze są postrzegane przez studentów jako najważniejsze, ale jednocześnie 

respondenci twierdzą, że bardzo trudno jest znaleźć kurs obejmujący naukę tych umiejętności. 

Według studentów trudniej jest znaleźć kursy związane z kreatywnem myśleniem, a następnie 

z krytycznym myśleniem. Ze względu na znaczenie obu umiejętności, szkolenie powinno 

uwzględniać je w programach nauczania. 

Jeśli zestawimy dane z firm prowadzących szkolenia z umiejętności miękkich zauważymy, że 

świeżo upieczeni absolwenci nie posiadają rozwiniętych tych umiejętności. Potwierdzają to 

wypowiedzi samych absolwentów, którzy także wskazują na małą dostępność kursów 

pozwalających te umiejętności pozyskać. 

 

 

Needs of labor market vs. training offer 
 

3,6 
 

3,5 
 

3,4 
 

3,3 
 

3,2 
 

3,1 
 

3 
 

2,9 
 

2,8  
Decision-making. Problem Solving.  Creative thinking. Critical thinking. 

   
Companies 

 
Students 

 
     
     

 



 
 

Wymagania rynku pracy są zgodne z brakami sygnalizowanymi przez studentów. Jednak 

dostępność kursów jest zdecydowanie większa niż ilość absolwentów potrafiących skutecznie 

wykorzystać umiejętności miękkie w obszarze zawodowym. Oznacza to, że dostępne programy 

szkoleniowe są nieskuteczne i wymagana jest bliższa współraca intsytucji edukacjnych oraz 

szeroko pojętego biznesu aby utworzyć progrmy odpowiadające na potrzeby obu środowisk. 



 
 

 3. Belgia 
 
 

W badaniu wzięło udział 95 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 
 

Według dziedziny wiedzy 

 

 Obszar wiedzy  Liczba respondentów 
    

 Inżynieria i architektura 8 
    

 Nauki o Zdrowiu 24 
    

 Nauki Ścisłe 4 
    

 Nauki społeczne i prawne 59 
    

 Razem 95 
    

Według płci:   

    

 Płeć  Liczba respondentów 
    

 Kobiety  67 
    

 Mężczyźni  26 
    

 Wolę nie odpowiadać  2 
    

 Razem  95 
    

Według wieku:   

    

 Wiek  Liczba respondentów 
    

 17 - 25 r.ż.  87 
    

 26 - 30 r.ż.  6 
    

 + 30 r.ż.  2 
    

 Razem  95 
    



 
 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych:  
 
 

 

Participation in mobility 

activities 

 
 

 

Liczba respondentów 

 
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
81 
 

14 
 

95 
 

 

Doświadczenia zawodowe:  
 

Doświadczenia zawodowe Liczba respondentów 
    
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
19 
 

76 
 

95  
 
 



 
 

 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0 - nie mam zdania; 5 - jest to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,61 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do 

rozwiązywania problemów i problemów związanych z pracą. 

3,56 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji 

mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do 

problemów. 

4,00 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się 

wydarzyło. 

3,43 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,43 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,62 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,74 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,89 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,62 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,38 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,68 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,42 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,72 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,83 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,93 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,58 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,53 



 
 

4. Polska 
 

 

W badaniu wzięło udział 117 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 

 

Według dziedziny wiedzy: 

 

Obszar wiedzy Liczba respondentów 
  

Inżynieria i architektura 40 
  

Nauki o Zdrowiu 5 
  

Nauki ścisłe 7 
  

Nauki społeczne i prawne 65 
  

Razem 117 
  

 

 

Według płci:   

 Płeć Liczba respondentów 
   

Kobiety 
 

Mężczyźni 
 

Razem 

63 
 

54 
 

117 

 

Według wieku:  
 
 

 

Wiek

 
 

 

Liczba respondentów 
 

 17 - 25 r.ż. 114 
   

 26 - 30 r.ż. 3 
   

 Razem 117 
   

 
 

 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych:  
 
 

 

Uczestnictwo w działaniach         Liczba respondentów 

mobilnościowych 
 

Nie 
 

Tak 
 

Razem 

 
108 
 

9 
 

117 



 
 

Doświadczenia zawodowe:  
 

Doświadczenia zawodowe Liczba respondentów 
    
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
46 
 

71 
 

117  
 
 

 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0 - nie mam zdania; 5 - jest to bardzo ważne) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,77 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,88 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,83 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,56 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,82 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,72 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,81 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,97 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

4,03 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,29 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,71 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,50 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,61 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,89 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,83 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,40 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,31 



 
 

5. Portugalia 
 

 

W badaniu wzięło udział 107 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 

 

Według dziedziny wiedzy: 

 

Dziedzina wiedzy: Liczba respondentów 
  

Inżynieria i architektura 30 
  

Nauki ścisłe 1 
  

Nauki społeczne i prawne 76 
  

Razem 107 
  

 

 

Według płci: 
 

Płeć Liczba respondentów 
  

Kobiety 61 
  

Mężczyźni 44 
  

Wolę nie odpowiadać 2 
  

Razem 107 
  

 

Według wieku: 
 
 

 

Wiek Liczba respondentów 
  

17 - 25 r.ż. 70 
  

26 - 30 r.ż. 4 
  

+ 30 33 
  

Razem 107 
  



 
 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych:  
 
 

 

Uczestnictwo w działaniach 

mobilnościowych  

 
 

 

Liczba respondentów 

 
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
104 
 

3 
 

107 
 

 

Doświadczenia zawodowe:  
 

Doświadczenia zawodowe Liczba respondentów 
    
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
45 
 

62 
 

107  
 
 
 



 
 

 

 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0 - nie mam zdania; 5 - jest to bardzo ważne) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,78 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,74 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,89 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,70 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,78 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,83 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,89 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,93 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,84 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,79 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,85 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,67 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,88 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,91 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,01 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,85 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,77 



 
 

6. Rumunia 
 
 

W badaniu wzięło udział 102 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 

 

Według obszaru wiedzy 

 

 Obszar wiedzy Liczba respondentów 
  

Inżynieria i architektura 14 
  

Nauki o Zdrowiu 1 
  

Nauki społeczne i prawne 87 
  

Razem 102 
  

 

 

Według płci:  
 
 

 

Płeć 

 
 

 

Liczba respondentów 
 

Kobiety 
 

Mężczyźni 
 

Razem 

 

55 
 

47 
 

102 

 

Według wieku: 
 
 

 

Wiek Liczba respondentów 
  

17 - 25 r.ż. 90 
  

26 - 30 r.ż. 6 
  

+ 30 6 
  

Razem 102 
  



 
 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych:  
 
 

 

Uczestnictwo w działaniach 

mobilnościowych 

 
 

 

Liczba respondentów 

 
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
80 
 

22 
 

102 
 

 

Doświadczenia zawodowe:  
 

Doświadczenia zawodowe Liczba respondentów 
    
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
47 
 

55 
 

102  
 
 



 
 

 
 
 

 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0 - nie mam zdania; 5 - jest to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,73 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,71 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,68 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,60 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,93 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,71 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,73 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,85 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,84 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,55 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,55 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,76 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,61 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,66 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,73 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,56 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,49 



 
 

7. Hiszpania 
 

 

W badaniu wzięło udział 106 studentów. Ich kategoryzacja jest następująca: 

 

Według obszaru wiedzy: 

 

 Obszar wiedzy  Liczba respondentów 
    

 Sztuka i nauki humanistyczne 38 
    

 Inżynieria i architektura 38 
    

 Nauki ścisłe 12 
    

 Nauki społeczne i prawne 18 
    

 Razem 106 
    

Według płci:   

    

 Płeć  Liczba respondentów 
    

 Kobiety  61 
    

 Mężczyźni  43 
    

 Wolę nie odpowiadać  2 
    

 Razem  106 
    

Według wieku:   

    

 Wiek  Liczba respondentów 
    

 17 - 25 r.ż.  90 
    

 26 - 30 r.ż.  11 
    

 + 30  5 
    

 Razem  106 
    



 
 

Wcześniejszy udział w działaniach mobilnościowych:  
 
 

 

Uczestnictwo w działaniach 

mobilnościowych 

 
 

 

Liczba respondentów 

 
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
71 
 

35 
 

106 
 

 

Doświadczenia zawodowe:  
 

Doświadczenia zawodowe Liczba respondentów 
    
Nie 

 

Tak 
 

Razem 

 
50 
 

56 
 

102  
 
 
 
 



 
 

 

 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0 - nie mam zdania; 5 - jest to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

4,28 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,36 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,42 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 4,07 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

4,28 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

4,10 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 4,16 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

4,26 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

4,16 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

4,01 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

4,04 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,96 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

4,19 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

4,27 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,34 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

4,09 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

4,06 



 
 

8. Porównanie znaczenia umiejętności miękkich w wybranych krajach 
 
 
 

 

       ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI    
 

4,40 
                

                 

 

4,20 
                

                 
                 

 
4,00 

                
                 

 3,80                 
 

3,60 
               

EU                 

 
3,40 

               
Belgia                 

                

 
3,20 

               
Polska   

1. Umiejętności poznawcze: Skills used in the process of 
obtaining and 

  
       

        

    

understanding new knowledge through thought, reflection, experience, 
  

Portugalia       
      

         and the senses.   
Rumunia                  

     

EU 3,84 
     

          

Hiszpania 
          
                 

  
   

Belgia 3,61 
     

          
           
             

   

Polska 3,77 
        

           
           
             

   

Portugali
a 3,78 

        

           

           
             

   

Rumunia 3,73 
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1.1. Analytical thinking: analyzing information and using logic to address 

  

Portugali
a 
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1.3. Reflective thinking: processes of analyzing and making judgments 
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      about what has happened.   
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1.4. Creative thinking: Developing, designing, or creating new 
  

      

       

   

applications, ideas, relationships, systems, or products, including artistic 
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        contributions.   
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efficiently. 
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Polska 2.2. Problem Solving: identifying complex problems and reviewing 
  

     

      

   

related information to develop and evaluate options and implement 
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2.3. Decision-making: Considering the relative costs and benefits of 
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    potential actions to choose the most appropriate one.   
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2.4. Learning strategies: Selecting and using training/instructional 

  
     

      

   

methods and procedures appropriate for the situation when learning or 
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and accomplish the work. 
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3. Umiejętności społeczne: Developed capacities used to work with people to 
achieve 
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Rumunia                   

  EU 3,80        

Hiszpani
a 

         
                

  
  

Belgia 3,72 

     

         
          
            

  

Polska 3,61 
        

          
          
            

  

Portugali
a 3,88 

        

          

          
            

  

Rumunia 3,61 
        

          
          
            

  

Hiszpania 4,19 
        

          
          
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI 
 
 

 
 
 

4,40                 

                

4,30                 

                

4,20                EU 
3,70                 

4,00 
               

Belgia              

               
               

3,90                

Polska                

3,80                

                

3,70 
               Portugali

a 3.1. Interpersonal communication: Skills to express ideas and views 

  

     

      

   

clearly, confidently and concisely in speech, writing and body languAge. 
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disputes, and resolving grievances and conflicts, or otherwise negotiating 

  Portugali
a 

     

     

        with others.   
Rumunia                   

  EU 3,69        

Hiszpani
a 

         
                

  
  

Belgia 3,58 

     

         
          
            

  

Polska 3,40 
        

          
          
            

  

Portugali
a 3,85 

        

          

          
            

  

Rumunia 3,56 
        

          
          
            

  

Hiszpania 4,09 
        

          
          
                   



 
 

 

ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI 
 

4,50  

4,00  

3,50  

3,00  

2,50  

2,00  

1,50 EU 

1,00 
Belgia 

0,50 
Polska - 

   3.4. Inter-cultural understanding: value and engaging with diverse   
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Wywiady z nauczycielami akademickimi 
 
 

Celem tej części jest poznanie opinii nauczycieli akademickich na temat znaczenia 

umiejętności miękkich, tego, czy szkolą swoich studentów w zakresie umiejętności miękkich, 

oraz sposobu włączenia szkolenia umiejętności miękkich do oficjalnych programów 

nauczania. 

 
 

 

Szablon 
 
 

Instrukcje dla ankietera 
 

1- Nagraj wywiad za pomocą magnetofonu lub innego urządzenia elektronicznego. 

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo baterii, a urządzenie działa prawidłowo. 

2- Przeprowadź rozmowę kwalifikacyjną w języku, w którym zarówno ty, jak i ankieter 

czujecie się bardziej komfortowo. 

3- Sekcje i przykładowe pytania nie są zamkniętym scenariuszem, niech rozmówca się 

wypowiada. 

4- Jeśli na koniec uważasz, że nie rozmawiałeś o żadnej z głównych sekcji, możesz do niej 

wrócić i zadać dodatkowe pytania. Jeśli potrzebujesz, skorzystaj z przykładowych 

pytań. 

5- Dla każdego wywiadu streść główne wnioski z każdej sekcji i krótkie podsumowanie 

końcowe w języku angielskim. 

 

Szablon  
 

Nr Wywiadu: 
 

Data: Czas trwania: 

 

Dane personalne: 
 

Imię i nazwisko partnera do rozmowy kwalifikacyjnej: 
Instytucja, w której pracuje: 
Zawód i dziedzina, którą się zajmuje: 
Stopień, na którym prowadzi zajęcia  
Kierunek: 
Płeć: 
Age: 
Narodowość: 

    Email



 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela AKADEMICKIEGO. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie 

pracy i kim są twoi studenci. 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela akademickiego na temat znaczenia 

umiejętności miękkich: głównym celem tej sekcji jest sprawdzenie, czy nauczyciele 

akademiccy są świadomi znaczenia umiejętności miękkich i czy czują potrzebę szkolenia 

swoich uczniów w zakresie umiejętności miękkich. Warto również wiedzieć, czy nauczyciele 

mają powiązania z sektorem biznesowym lub rynkiem pracy. 

Przykładowe pytania do zadania:  

 

- Co oznacza dla Ciebie termin „miękkie umiejętności”? 

- Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 

 - Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 

absolwentów? 

- Czy kiedykolage pracowałeś dla prywatnej firmy? 

- Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli akademickich w rozwoju umiejętności 

miękkich studentów: w tej sekcji chcemy dowiedzieć się więcej o roli nauczyciela akademickich  

w rozwoju umiejętności miękkich i jak szkolić umiejętności w kontekście uniwersyteckim. 

Przykładowe pytania: 

- Czy w pracy nauczyciela akademickiego ważne są umiejętności miękkie? 

- Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela akademickiego? 

- Czy nauczyciele akademiccy powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach 

edukacji umiejętności miękkich? 

- Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

studentów zazwyczaj masz w klasie? 

- Czy kiedykolage odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 

- Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. Ostatnia część ma na celu zebranie 

opinii nauczycieli na temat tego, jak można szkolić umiejętności miękkie na uczelniach. 

Przykładowe pytania: 



 
 

- Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów 

Twojej uczelni? 

- Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 

- Programy umiejętności miękkich powinny być nauczane na każdym stopniu, czy powinny 

być zależne od od kierunku studiów? 

- Jakie aktywności powinny być przewidziane w ramach takiego programu umiejętności 

miękkich? 



 
 

Belgia: 
 
 
 

Wszyscy belgijscy nauczyciele akademiccy biorący udział w rozmowach kwalifikacyjnych 

zgadzają się co do znaczenia umiejętności miękkich dla zwiększenia szans ich studentów na 

zatrudnienie, a także co do znaczenia umiejętności miękkich w procesie nauczania. 

 

Niektóre z wniosków to: 

 

- 60% wszystkich umiejętności wymaganych w ogłoszeniach o pracę to umiejętności miękkie. 

- Aby lepiej szkolić umiejętności miękkie, grupy muszą być małe, poniżej 25 studentów na 

grupę. Większe grupy uniemożliwiają dotarcie do wszystkich uczestników i są przeszkodą w 

nauczaniu umiejętności miękkich. 

- Wszyscy nauczyciele powinni uczyć umiejętności miękkich jako umiejętności 

przekrojowych. 

- Niektóre umiejętności miękkie są łatwiejsze do wyszkolenia niż inne, na przykład 

zarządzanie czasem jest łatwiejsze do wyszkolenia niż krytyczny umysł. 

- Jednym z najlepszych sposobów trenowania umiejętności miękkich jest grywalizacja i 

odgrywanie ról. 

1. Odile Heintz 
 

 

Data: 18 stycznia 2019 Czas trwania: 1 godzina 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Haute Ecole de la Province de Liège 
 

Ścieżka kariery: Ukończyła studia licencjackie z komunikacji na HEPL, a następnie uzyskała 

tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie w Liege. Rozpoczęła pracę w firmie z siedzibą w 

Luksemburgu specjalizującej się w szkoleniu przedsiębiorców z sektora marketingu, 

komunikacji i eventów. Szkoliła kadrę kierowniczą w zakresie technik komunikacji (np. jak 

przemawiać publicznie,...). Następnie rozpoczęła pracę jako HR w firmie pomagającej znaleźć 

pracę osobom długotrwale bezrobotnym. Pracowała dla tych dwóch firm przez 6 lat. Następnie 

przez 7 lat nauczała filozofii moralnej w liceum. Obecnie jest wykładowcą w HEPL. 

Wydział: Nauki społeczne i ekonomiczne 
 

Studia licencjackie/magisterskie: Licencjat ze współpracy międzynarodowej, licencjat z 

zarządzania zasobami ludzkimi, licencjat z pracy socjalnej i magister z zarządzania publicznego.



 
 

 

Prowadzone zajęcia: Seminarium na temat badań ilościowych i jakościowych, seminarium na 

temat umiejętności miękkich oraz wskazówki, jak znaleźć i rozwijać się na stażu, socjologia, 

wykłady z organizacji instytucji społecznych. 
 

Płeć: Kobieta 
 

Age: 39 
 

Narodowość: Belgijska 
 

E-mail: odile.heintz@ens.provincedeliege.be 
 

STRESZCZENIE 

 

Dla niej umiejętności miękkie to umiejętności behawioralne, które nazywa również 

„umiejętnościami życiowymi”, ponieważ są dla niej niemal wrodzone i raczej związane z czyjąś 

osobowością. 

 

Mają kluczowe znaczenie dla zdobycia pracy, ale także dla prosperowania, gdy już znajdzie się  

aby zintegrować się z zespołem iw zasadzie spełnić oczekiwania kierownictwa. Aby zintegrować 

świat pracy, młodzi ludzie przed zdobyciem umiejętności miękkich powinni opanować zasady 

etykiety (postawa, punktualność, uprzejmość i słownictwo). Umiejętności miękkie obejmują te 

zasady etykiety, a także dokładność, zdolność adaptacji, poczucie wysiłku i wytrwałość. 

 

W swojej pierwszej pracy brała udział w licznych projektach, które miały na celu rozwijanie 

umiejętności miękkich (zarządzanie zespołem, komunikacja itp.). W swojej drugiej pracy miała 

kontakt z osobami poszukującymi pracy, które przeszły szkolenie w zakresie umiejętności 

miękkich (punktualność, rzetelność, komunikowanie się z empatią, radzenie sobie z gniewem, 

dbałość o szczegóły, podstawowa higiena itp.). Takie szkolenia umożliwiają pracę w konkretnym 

zawodzie (tu: usług prania).  

 

Dla niej dobry nauczyciel musi być człowiekiem, życzliwym, cierpliwym, ciekawym świata i 

wytrwałym, z umiejętnościami komunikacyjnymi i organizacyjnymi. Uważa, że nauczyciele tak 

naprawdę stale uczą swoich studentów umiejętności miękkich, prosząc ich o dobrą postawę, 

dobrą komunikację, dokładność, punktualność, staranną pracę… To są umiejętności miękkie, 

które nauczyciele akademiccy chcą nauczyć studentów. Niektóre umiejętności powinny być 

właściwie nauczane w domu, ale niestety uczniowie nie mają takiego samego pochodzenia. Jest 

więc logiczne i normalne, że nauczyciele akademiccy uczą ich czegoś, czego nie uczono ich gdzie 

indziej. 

 

Sale wykładowe nie nadają się do nauczania umiejętności miękkich. W idealnym świecie byłyby 

nauczane w grupach 12-osobowych. W dużych grupach nauczyciel nie radzi sobie ze 

wszystkimi problemami i nie może pozwolić wszystkim uczniom na wyrażenie siebie z powodu 

braku czasu. Niestety większość grup, które uczy, liczą od 50 do 140 uczniów. Jednak jej kurs 

„umiejętności miękkich” odbywa się w grupach 25-osobowych. 

 



 
 

Odbyła wiele szkoleń związanych z umiejętnościami miękkimi: analiza transakcyjna (nauka 

stawiania sobie wyzwań i rozumienia naszych zachowań), komunikacja bez przemocy 

(komunikowanie się w sposób życzliwy i pełen szacunku), coaching, programowanie 

neurolingwistyczne. 

 

Zauważam, że następuje rozwój umiejętności adaptacyjnych i organizacyjnych studentów w 

czasie studiów. Są w stanie lepiej ustrukturyzować informacje, realizować swoje zadania, 

rozwinęli krytyczny umysł, nabyli umiejętności automatycznych refleksów... Umiejętności 

miękkie nauczane na uczelni są niezbędne do integracji świata pracy. Kreatywność jest może 

umiejętnością miękką, którą powinni poprawić. Studenci e są przyzwyczajeni do pracy w 

pewnych stałych ramach. Bez tego czują się zagubieni. Jednak posiadanie innego podejścia do 

problemów jest tak naprawdę najważniejsze w ich rozwiązywaniu w świecie zawodowym. 

 

Kiedy patrzymy na ogłoszenia o pracę, widzimy, że 60% wymagań wiąże się z umiejętnościami 

miękkimi. Więc nasi uczniowie powinni być gotowi. Powinniśmy ich uczyć stopniowo tych 

umiejętności. W pierwszym roku wskazywaliby na umiejętności miękkie, które muszą 

poprawić. Na drugim roku rozwijaliby te umiejętności poprzez różne ćwiczenia, a na trzecim 

roku sprawdzaliby, czy rzeczywiście nabyli te umiejętności i identyfikowaliby umiejętności 

miękkie, które są najbardziej potrzebne w ich przyszłej pracy. 

 

Umiejętności miękkich uczy się poprzez zajęcia, gry... Na swoich kursach daje niewiele teorii, 

ale dużo prosi uczniów o uczestnictwo. 

 

Najpierw wykonują ćwiczenie, a następnie Odile podaje odpowiednią teorię. Na przykład w 

czteroosobowych grupach uczniowie otrzymują jajko, sznurek i gąbkę. Muszą znaleźć 

rozwiązanie, aby jajko spadło bez pękania. Pod koniec ćwiczenia uczniowie mogą 

przeanalizować swoją rolę w grupie (obserwator, lider, bumelant). Na podstawie tego, co 

mówią, nauczyciel udziela dalszych informacji i wyjaśnia teorię na temat różnych zachowań 

możliwych podczas pracy w zespole. 

 

Inny przykład: przed nauczaniem komunikacji bez przemocy używa gry „orzeszki i goryl”. 

Niektórzy uczniowie zostaną wybrani jako „goryle” i będą musieli robić wszystko, aby 

zadowolić innych uczniów (wybranych jako „orzeszki ziemne”) przez tydzień, nie mówiąc im, że 

są ich orzeszkami ziemnymi. Tydzień później orzeszki mówią swojemu gorylowi, czy są 

zadowoleni z zachowania koleżanki z klasy, używając pokojowych technik komunikacyjnych, 



 
 

m.in. „Zauważyłem, że przytrzymałeś otwarte drzwi i poczułem się brany pod uwagę, 

dziękuję.” lub „Nigdy nie zauważyłem, że jesteś moim gorylem”.  

 

Inny przykład: studenci muszą przynieść dwie oferty pracy, jedna związana ze swoim sektorem, 

a druga nie. Następnie muszą określić wymagane umiejętności miękkie, dzięki czemu zdają 

sobie sprawę, jak ważne są te umiejętności. 

 

Aby rozwinąć kreatywność, wyświetla kilka zdjęć na białej tablicy, mówiąc im, że pochodzą z 

filmów. Uczniowie muszą podać nazwę filmu i wyjaśnić swój wybór. W ten sposób mogą 

rozwijać swoją kreatywność, ćwicząc inne umiejętności, takie jak publiczne przemawianie, gdy 

przedstawiają swój wybór ustnie. Nauczyciel oceni następnie strukturę i spójność tekstu, 

postawę, wybrane słownictwo...) 

 

Podsumowując, nauczanie umiejętności miękkich powinno odbywać się stopniowo i być 

osadzone w innych kursach ich programach nauczania. Jednak specjalny kurs umiejętności 

miękkich pozwala uczniom skupić się na konkretnych umiejętnościach wymaganych w ich 

przyszłej pracy, a nauczycielowi akademickiemu pozwala skupić się na każdym studencie. Pod 

koniec tego kursu studenci muszą dokonać oceny swoich umiejętności osobistych i wyjaśnić 

konkretne rozwiązania, które przyniosą, jeśli brakuje im niektórych z tych umiejętności.



 
 

 

2. Cloé Stéveny 
 

 

Data: 21 stycznia 2019 Czas trwania: 1 godz. 20 min. 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Haute Ecole de la Province de Liège 
 

Ścieżka kariery: Ukończyła studia jako psycholog kliniczny. Rozpoczęła pracę na oddziale 

psychiatrycznym szpitala. Następnie pracowała w policyjnej służbie pomocy ofiarom. Później 

ukończyła kurs dynamiki grup i analizy instytucjonalnej na Uniwersytecie w Liege. Pracowała 

jako samozatrudniony trener w zakresie pracy zespołowej i zapobiegania konfliktom. Od 11 lat 

uczy w HEPL. 
 

Wydział: Nauki społeczne i Edukacja  
 

Studia licencjackie i magisterskie Licencjat z pracy socjalnej, licencjat z zasobów ludzkich, 

magister w zapobieganiu konfliktom i zarządzaniu 
 

Nauczane przemioty Koordynacja praktyk studenckich, Prowadzenie projektów 

zawodowych, Trening pracy zespołowej, metodyka przeciwdziałania przemocy, zarządzanie 

konfliktami. 

 STRESZCZENIE 

 

Dla niej umiejętności miękkie to wszystkie umiejętności transdyscyplinarne, które mają głównie 

charakter interpersonalny. Odnoszą się również do radzenia sobie ze stresem, zdolności 

adaptacyjnych i autoprezentacji. 

 

Odkąd wkroczyła w świat pracy, szkoli ludzi w zakresie umiejętności miękkich. Pracując w 

policyjnej służbie pomocy ofiarom, zajmowała się zarządzaniem stresem i radzeniem w 

sytuacjach kryzysowych, a także pomagała policjantom radzić sobie w trudnych sytuacjach i 

mieć właściwe nastawienie. Projekty skutkowały różnymi działaniami: policjanci otrzymali 

wsparcie menedżerów lub zostali skierowani do „zespołu stresu”, gdy napotkali szokujące 

wydarzenie, rozwiązano niektóre problemy organizacyjne… 

 

Według niej nauczyciele powinni być w stanie zarządzać grupą, słuchać innych, być dostępni, 

rozwiązywać konflikty, ale także powinni być w stanie wyrażać się publicznie i wzbudzać 

zainteresowanie słuchaczy. Ponadto powinni umieć pracować w zespole. Uważa, że nauczanie 

umiejętności miękkich jest wyraźnie rolą nauczyciela, ponieważ rozwijanie umiejętności 

miękkich jest celem jej kursów. Prowadzi zajęcia w grupach 15-25 uczniów. Dla niej ta wielkość 

grupy jest głównym warunkiem nauczania umiejętności miękkich. Ponadto uważa, że należy 



 
 

uwzględniać umiejętności miękkie we wszystkich programach nauczania, ponieważ w świecie 

zawodowym wszystkie prace wymagają umiejętności miękkich, niezależnie od branży. 

 

Żałuje jednak, że nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych nie są zaangażowani w 

nauczanie tych umiejętności. Tak naprawdę nie biorą tych umiejętności pod uwagę, z 

wyjątkiem kilku szkół specjalizujących się w metodach nauczania Freineta. 

 

Z własnej inicjatywy uczestniczyła w różnych krótkich (1-2 dniowych) szkoleniach obejmujących 

nauczanie umiejętności miękkich: socjokracja, zarządzanie przemocą, inteligencja zbiorowa. 

 

Podczas studiów studenci uczą się umiejętności miękkich. Jednak mają trudności z 

przeniesieniem tych umiejętności w inny kontekst. Na przykład w HR mają kurs negocjacyjny. 

Kiedy rozpoczynają ćwiczenie, nie stosują spontanicznie tego, co widzieli w klasie. Ale kiedy 

mówi im, żeby coś zrobili, dokładnie wiedzą, co robić i robią to. Więc to, czego się nauczyli, nie 

jest jeszcze automatyczne. Może powinni poświęcić na to więcej czasu. 

 

Prowadzi również szkolenia dla absolwentów pedagogiki specjalnej, których uczyła kilka lat 

wcześniej. Zauważa, że nie stosują niczego, czego nauczyli się podczas studiów (mają trudności 

z prowadzeniem spotkania, nie są asertywni). Znają teorię na ten temat, ale nie potrafią jej 

zastosować w praktyce. Kiedy prosimy ich o przeanalizowanie sytuacji, nie są w stanie zrobić 

kroku wstecz i uzyskać szerszy obraz, zwłaszcza w odniesieniu do ich relacji z innymi.  

 
 

Jeśli chodzi o stosowane metody, w swoim kursie negocjacji i zarządzania konfliktami stosuje dwie 

techniki. Albo podaje teorię, a następnie wykonuje ćwiczenia, takie jak sytuacja zbliżona do 

rzeczywistości lub odgrywanie ról, w których muszą zastosować to, o czym właśnie rozmawiali, albo 

umieszcza ich w sytuacji i każe odgadnąć teoretyczne tło. Na przykład chce, aby ćwiczyli podwójne 

manData, więc stawia ich w konkretnej sytuacji, w której muszą to ćwiczyć. W przypadku Masters 

Students prowadzi bardziej teoretyczny kurs, ale jeśli to możliwe, przekazuje informacje zwrotne na 

temat tego, jak prowadzili spotkanie, podejmowali decyzję, jaki zastosowali sposób komunikowania 

się. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy przeszkoleni w zakresie obserwacji i przekazywania 

informacji zwrotnej. 

 

Podsumowując, nauczanie umiejętności miękkich powinno odbywać się w małych grupach 

(maksymalnie 18 uczniów) i głównie poprzez gry. Co więcej, musimy opanować subtelności naszego 

języka, aby obserwować sytuację. Powinniśmy wykorzystać odgrywanie ról stosowane w firmach i 

przekształcić je w ćwiczenia. Jeśli chodzi o tygodniową sesję szkoleniową, którą Eurofors planuje w 

przyszłym roku, ciekawie byłoby wielokrotnie pracować nad umiejętnością i na przykład, aby 

rozwinąć ich umiejętności obserwacji, powinniśmy zrobić filmy, aby mogli ćwiczyć dostrzeganie 

werbalnych i niewerbalnych elementów sytuacji. 



 
 

3. Jean-Marie Dujardin 
 

 

Data: 5 lutego 2019 Czas trwania: 45 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla którego pracuje: University of Liège (ULG) 
 

Ścieżka kariery: Ukończył studia jako inżynier sprzedaży na HEC. Następnie zrobił doktorat z 

Administracji Biznesowej. Zaczął uczyć w liceum, pracował też dla szkoleniowców ONEM. 

Następnie rozpoczął pracę w HEC jako asystent i rozpoczął pracę doktorską. Obecnie jest 

wykładowcą w HEC. 

 

Wydział: Nauki ekonomiczne 
 

Prowadzone zajęcia: Zarządzanie i Zasoby Ludzkie  
 

Nauczane przedmioty rozwój kompetencji miękkich w zarządzaniu; kompetencje rolnicze, 
zarządzanie umiejętnościami 

 

STRESZCZENIE 

 

Dla niego umiejętności miękkie odnoszą się do technik komunikacji, negocjacji i zarządzania 

konfliktami, wyznaczania celów, pracy zespołowej i przywództwa. Bez nich trudno wejść bez 

problemów w świat pracy. 

 

Nauczyciele powinni umieć komunikować się, pracować w zespole, radzić sobie z konfliktami i 

posiadać umiejętności przywódcze. Jeśli o niego [respondenta] chodzi, uczestniczył w 

zewnętrznych kursach z zakresu analizy transakcyjnej, programowania neurolingwistycznego, 

umiejętności miękkich i był szkolony przez starszych kolegów, którzy wcześniej uczyli 

umiejętności miękkich. 

 

Dla niego nauczanie umiejętności miękkich to rola każdego nauczyciela, nawet jeśli kurs nie jest 

specjalnie do tego dedykowany. Zawsze mogą uczyć umiejętności miękkich poprzez swoje 

metody nauczania. Umiejętności miękkich powinni uczyć wszyscy nauczyciele częściej i lepiej. 

 

Pracuje z grupami około 70 studentów. Utrudnieniem są dla niego duże grupy (tj. 200 

uczniów). 

 

 Jego „seminarium na temat umiejętności zarządzania” (4 razy po 4 godziny) ewoluowało, w 

trakcie prowadzenia kursów. Celem seminarium jest przygotowanie uczniów i pomoc w 

rozwijaniu umiejętności miękkich. Lekcja odbywa się w grupach od 25 do 30 uczniów i składa 



 
 

się z 4 tematów: komunikacja, zarządzanie konfliktem i ustalanie celów, prowadzenie 

spotkania i wreszcie przywództwo. Najważniejsza jest zastosowana metoda nauczania. Przez 

wiele lat wyjaśniał teorię, a potem wykorzystywał odgrywanie ról jako ćwiczenie praktyczne. 

Przez długi czas nagrywaliśmy to zajęcie, aby oglądać je z uczniami, ale było trudne do 

zorganizowania. 

 

W dzisiejszych czasach pozostaje z tego wszystkiego użycie siatki obserwacyjne, co jest bardzo 

ważne i wywodzi się z teorii. 

 

 

Przykład: jeśli wykonają ćwiczenie z zarządzania konfliktami, uczniowie przechozą do teorię na 

platformie HEC, gdzie mogą również znaleźć siatkę obserwacji zawierającą 10-15 rzeczy do 

zaobserwowania. Podczas odgrywania ról będą korzystać z tej listy kontrolnej i odwoływać się 

do teorii, aby przeanalizować i zrozumieć sytuację. Odgrywanie ról jest inspirowane różnymi 

sytuacjami zawodowymi. Jego kurs ewoluował w ciągu ostatnich kilku lat. Stało się to możliwe 

dzięki rozwojowi nowych technologii, zwłaszcza LOLA (wirtualna platforma samokształcenia). 

To pozwoliło mu poświęcić więcej czasu na odgrywanie ról i ich analizę. 

 

Dziś jego kurs opiera się głównie na „uczeniu podstawowym”. Studenci mają dostęp do wielu 

informacji na platformie (slajdy; nagrania, teoria...) i wykorzystują je do analizy studium 

przypadku. 

 

Inny przykład: ostatni przypadek dotyczył zarządzania zespołem pielęgniarek pierwszej linii w 

szpitalu Citadelle w Liège (CHR de la Citadelle). Na zajęcia przyszli specjaliści ze szpitala, aby 

wyjaśnić problem. Studenci mogli skontaktować się ze szpitalem w celu uzyskania dalszych 

informacji. Podczas dwóch kolejnych lekcji uczniowie zostali pouczeni, jak znaleźć właściwe 

informacje na platformie, aby osiągnąć swoje cele. Podczas ostatniej lekcji uczniowie musieli: 

przedstawić swoje rozwiązanie. Zamiast studiowania jednego przypadku na każdy przedmiot, 

wszystkie przedmioty są objęte jednym studium przypadku. Uczniowie muszą więc rozwiązać 

złożony problem związany z umiejętnościami miękkimi i umiejętnościami menedżerskimi, 

korzystając z zasobów dostępnych na platformie i wykorzystując nauczyciela jako coacha. 

Studenci muszą pracować w zespole. Pod koniec pracy powinni byli rozwiązać problem, ale 

muszą też przeanalizować to, jak zespół pracował, aby uzyskać ten wynik. Kolejnym studium 

przypadku było, jak zarządzać zespołem dziennikarzy w kontekście cyfryzacji, jak radzić sobie z 

problemami, jakie stwarzają wszystkie te zmiany. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Cecile Delfosse 
 

 

Data: 4 lutego 2019 Czas trwania: 1 godzina 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Haute Ecole de la Province de Liège 
 

Ścieżka kariery: ukończyła dziennikarstwo i komunikację na ULB oraz zrobiła magisterium z 

polityki europejskiej i stosunków międzynarodowych na ULG. Potem zrobiła dyplom 

nauczyciela w szkole średniej i kolejny do nauczania w college'u lub na uniwersytecie (CAPAES). 

Karierę zawodową rozpoczęła jako samodzielna dziennikarka (2 lata) dla magazynów. 

Następnie została zatrudniona jako rzecznik prasowy szpitali Charleroi i przez 6 lat pracowała w 

ich dziale komunikacji. W 2001 roku zaczęła uczyć w Haute Ecole de la Province de Liege. 

Odbyła szkolenie z zarządzania projektami, które obejmowało rozwój umiejętności miękkich. 

 

Wydział: Nauki społeczne 
 

Studia licencjackie i magisterskie licencjat z HRM, licencjat z Komunikacji, Magisterium z 
socjotechniki  
 

Nauczane przemioty społeczna i polityczna ewolucja pracy, techniki wypowiedzi ustnej, 

metodologia i zarządzanie projektami, komunikacja teoretyczna i stosowana, techniki 

podejmowania decyzji, etyka, etyka komunikacji i komunikacja społeczna. 

STRESZCZENIE 

 

Dla niej umiejętności miękkie to wszystko, czego nie uczymy się w szkole. Pochodzą głównie z 

naszej edukacji, choć można nad nimi pracować. Obejmują one postawy, od przywitania się i 

przeprosin za spóźnienie, po zachowania, które będą miały w dorosłym życiu, m.in. zarządzanie 

swoim czasem, emocjami, konfliktami i pracą zespołową. 

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE są niezbędne, ponieważ stanowią różnicę między dwoma danymi 

candiData, które mają te same referencje. Młodzi ludzie muszą być dobrze przygotowani do 

pracy z firmami. 

 

Cecile Delfosse współpracowała z firmami przy projektach umiejętności miękkich. Na przykład, 

kiedy zorganizowała wewnętrzny dzień otwarty w szpitalach Charleroi, aby rozwijać pracę 

zespołową z kolegami z innych oddziałów. Działała jako facylitator i zaprojektowała kilka 

działań mających na celu stworzenie więzi między różnymi działami. Pracowała również nad 

programem wprowadzającym z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i integrację 

nowych pracowników w firmie. Jego celem było rozwijanie umiejętności miękkich w sposób 

transdyscyplinarny, głównie poprzez pracę zespołową. 



 
 

 

Dobry nauczyciel musi mieć umiejętność słuchania, krytyczny umysł, pokorę i oczywiście 

zdolność do komunikowania się i przekazywania pomysłów. Powinni również zachowywać się 

tak, jak chcieliby, aby zachowywali się ich uczniowie, a także powinni być otwarci. 

 

Uważa, że niektórych miękkich umiejętności łatwiej się nauczyć. Na przykład istnieje kilka 

narzędzi, które są łatwe w użyciu do opracowania zarządzania czasem. Z drugiej strony 

znacznie trudniej jest rozwinąć rzetelność, krytyczny umysł i otwartość. Możemy próbować o 

tym pomyśleć, ale narzędzie do rozwijania takich umiejętności jest mniej konkretne. Dla niej 

głównymi umiejętnościami miękkimi, które należy rozwijać, są umysł analityczny i krytyczny 

oraz otwartość. 

 

Rolą nauczyciela jest dążenie do rozwoju umiejętności miękkich, ponieważ nie każdy uczeń ma 

takie samo pochodzenie. Niektórzy z nich nabyli już pewne umiejętności miękkie, inni nie, więc 

nauczyciel będzie musiał pomóc tym uczniom je rozwinąć. Duże grupy są przeszkodą, ponieważ 

mniej jest możliwa interakcja z uczniami podczas nauczania dużych grup (czasami uczy 130 

uczniów). 

 

Uważa, że umiejętności miękkie, nawet jeśli nadal można poczynić postępy w tej dziedzinie, są 

bardziej rozwinięte na uczelniach takich jak HEPL niż na uniwersytecie. Rzeczywiście, instytucje 

te oferują więcej szkoleń praktycznych, a w HEPL niektóre kursy są prowadzone w małych 

grupach od pierwszych lat. W ULG (Uniwersytet of Liege) kursy prowadzone są w małych 

grupach wyłącznie w ramach programów studiów magisterskich. 

 

Uważa, że kurs „Zarządzanie projektami” to najlepszy sposób na rozwijanie umiejętności 

miękkich. Uczniowie zostają postawieni w realnej sytuacji, otrzymują projekt, który muszą 

wykonać od A do Z w zespole. To nauka metodą prób i błędów. Jesteśmy (nauczyciele) po to, 

by ich prowadzić, ale nie przeszkadzamy za bardzo. Na przykład pomagamy im zdać sobie 

sprawę, że nie radzili sobie dobrze ze swoim czasem lub że konflikty powstały z powodu braku 

komunikacji. Nawet jeśli kurs ma na celu rozwijanie umiejętności miękkich i czasami się to 

udaje, czasami uczniowie nadal popełniają te same błędy. 
 

 

Może ci uczniowie powinni zostać sfilmowani, a nie po prostu otrzymać jakieś informacje 

zwrotne lub teoretyczne instrukcje, aby zdali sobie sprawę ze swoich błędów. Innym 

rozwiązaniem byłoby wykorzystanie siatek obserwacji umiejętności miękkich (jak w 

zarządzaniu konfliktami), aby pomóc im przeanalizować, jak radzą sobie z sytuacją. Jednak pod 

koniec projektu uczniowie muszą napisać refleksyjną analizę pracy, którą wykonali i tego, jak 

pracowała grupa. To pozwala im rozwinąć swój krytyczny umysł i zadawać sobie pytania. Jest 



 
 

to naprawdę wzbogacające i przydatne. Po tej pracy następuje dyskusja z nauczycielem, który 

udziela im informacji zwrotnych i podsumowuje. Nie należy lekceważyć tego momentu. Na 

przykład moglibyśmy sobie wyobrazić podsumowanie umiejętności miękkich na koniec 

egzaminu ustnego (poinformowanie ucznia, jak postrzegamy jego język ciała, aby pomóc mu 

przeanalizować swoje umiejętności miękkie). Na moim kursie etyki umiejętności miękkie 

(zwłaszcza umysł analityczny i krytyczny) rozwijane są głównie poprzez różne pytania 

kierowane do studentów, którzy muszą nad nimi pracować w małych grupach1. 

  

5. Nathalie Koenig 
 

 

Data: 19 lutego 2019 Czas trwania: 38 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Haute Ecole de la Province de Liège 
 

Ścieżka kariery: Ukończyła Uniwersytet w Liège w zakresie języków i literatury angielskiej i 

niemieckiej. Zaczęła uczyć w Haute Ecole de la Province de Liège w 2002 roku, następnie pracowała 

dla Euregio i ponownie zaczęła uczyć w Haute Ecole de la Province de Liège w 2005 roku. Na 

początku swojej kariery uczyła niemieckiego i angielskiego, ale później zaczęła uczyć kreatywności 

w języku angielskim, a teraz organizuje wizyty i seminaria w firmach w języku angielskim. 

 

Wydział: Nauki ekonomiczne 
 

Studia licencjackie i magisterskie Handel zagraniczny (wykorzystywany również do 

nauczania marketingu, księgowości, transportu i logistyki) 

 

Nauczane przemioty angielski, kreatywność, wizyty i seminaria 
 

STRESZCZENIE 

 

Koncepcję umiejętności miękkich odkryła, gdy chciała przetłumaczyć „Savoir-être” na angielski. 

Przeczytała na ten temat dokumenty w języku angielskim i znalazła wiele bardzo interesujących 

tekstów w języku angielskim. Stworzyła listę kontrolną, szukała tekstów na ten temat, aby podnieść 

świadomość swoich uczniów, ponieważ wyznaczyła sobie cel przeszkolenia ich w profesjonalnych 

umiejętnościach miękkich. Znalazła teksty podkreślające najważniejsze umiejętności miękkie i 

postanowiła wykorzystać te teksty na swoich kursach. 

Wielu profesjonalistów powiedziało jej, że umiejętności miękkie są ważne i powinny być nauczane 

przez cały program nauczania. Jest to również sposób, w jaki uczniowie mogą coś zmienić. 

 

 
1 Od redakcji: W Belgii instytucje szkolnictwa wyższego obejmują uniwersytety i kolegia. Kształcenie w 
Kolegium ma charakter zawodowy i dlatego jest bardziej praktyczne niż na Uniwersytecie. 



 
 

Ma bardzo dużo kontaktów ze światem pracy, ponieważ dwa razy w roku organizuje wizyty w 

firmach i zaprasza wielu profesjonalistów na seminaria na temat umiejętności miękkich (rozmowy 

telefoniczne, spotkania face-to-face, rozmowy o pracę…). 

 

Uczestniczyła w różnych szkoleniach dotyczących umiejętności myślenia CPS (2009), ICT w 

nauczaniu i uczeniu się opartym na projektach (2009), komunikacji bez przemocy (2010), negocjacji 

(2010, 2016), świadomości międzykulturowej (2014, 2017), umiejętności pitchingu (2014), 

asertywność (2015). 

Dla niej bardzo ważne jest, aby uczyć umiejętności miękkich na kursie im dedykowanym, ale także 

wzmacniać je na innych kursach, a także w projektach, wizytach i seminariach. Co więcej, zajęcia 

powinny być prowadzone przez profesjonalistę, który będzie bardziej wiarygodny dla naszych 

uczniów. Ponadto ważne jest, aby uczniowie mieli listę kontrolną wymaganych umiejętności 

miękkich, aby mogli zmierzyć i ocenić, czy nabyli te umiejętności. 

Ważne jest, aby nauczyć ich dobrego nastawienia (aby akceptowali krytykę, lepiej pracowali w 

zespole), wykazywania entuzjazmu, zdolności adaptacyjnych, świadomości międzykulturowej, 

motywacji, komunikowania się właściwym tonem, posługiwania się dyplomacją… Stworzyła nawet 

listę kontrolną umiejętności miękkich, które wszyscy studenci muszą (lub powinni) wykazać po 

ukończeniu studiów. 

 

Wykorzystuje odgrywanie ról na temat umiejętności miękkich, a uczniowie muszą korzystać z listy 

kontrolnej, aby przeanalizować rozgrywaną sytuację. Dyskutują, czy jest to profesjonalne podejście. 

Posługuje się różnymi tekstami (np. nieodpowiadając na maila) i filmami na ten temat (np. 

rozmowa o pracę). 

 

Organizowane przez nią wizyty i seminaria nie są dostępne dla wszystkich studentów. Muszą 

wykazać się pewnymi miękkimi umiejętnościami, jeśli chcą zostać dopuszczeni. Na przykład daje 

premię uczniom, którzy napiszą list z podziękowaniami do firmy, którą odwiedzili. Uczą się to 

konkretyzować, wyjaśniając, co przyniosła im ta wizyta. Takie listy wysyła do firmy. 

 

Jej kurs jest również powiązany z transdyscyplinarnym projektem („misją”), rozpoczynającym się 

od pierwszego roku, a kończącym się na trzecim roku: studenci muszą dowiedzieć się, które firmy w 

Belgii mogłyby zaspokoić potrzeby określonego sektora w obcym kraju. Muszą skontaktować się z 

belgijskimi firmami i zaproponować im reprezentowanie ich i znalezienie perspektyw w obcym 

kraju (niekoniecznie zdobyć im kontrakty, ale kluczowe jest zdobycie głównie kontaktów). W ten 

sposób zachowują się jak prawdziwi przedstawiciele handlowi (mają przeszkolenie w firmie na 

temat jej produktów) i powinni umieć zaprezentować produkty danej firmy w języku angielskim. 

Dlatego Nathalie Koenig dostosowuje treść swojego kursu do tego projektu, aby je przygotować. 

Sama udziela samodzielnie lekcji na temat e-maili, ale na rozmowy telefoniczne i bezpośrednie 



 
 

rozmowy zaprasza profesjonalistów, którzy prowadzą seminaria. Uczniowie proszeni są o 

przekazanie informacji zwrotnych i napisanie raportu na temat swoich wrażeń oraz dokonanie 

analizy SWOT swoich umiejętności miękkich. Dla tych, którzy nie zostali wybrani do projektu, 

seminaria polegają na przedstawieniu pracy i omówieniu znaczenia umiejętności miękkich (z 

referencjami wystawionymi przez profesjonalistów). W drugim semestrze pracuje nad pisaniem CV 

w celu przygotowania ich do rozmowy o staż z profesjonalistą. Pisanie CV to także sposób na 

pobudzenie samoświadomości. Uważa, że dla uczniów ważna jest informacja zwrotna od 

profesjonalistów. W tym roku kilku profesjonalistów przyjedzie, aby poprowadzić negocjacyjne 

odgrywanie rół po angielsku (tak jak robią to podczas „Negociales” po francusku). 

 

Inny przykład: Na podstawie książki (,,Ryba!” Stephena C. Lundina) uczniowie muszą 

poprowadzić 4 warsztaty opisane w książce, aby targ rybny w Seattle znów odniósł sukces. 

 

6. David Homburg 
 

 

Data: 25 lutego 2019 Czas trwania: 57 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla którego pracuje: University of Liège (HEC) 
 

Ścieżka kariery: Ukończył filologię i literaturę germańską. Przez rok był tymczasowym 

nauczycielem w szkołach średnich na wszystkich poziomach. Uczył też dorosłych, seniorów i 

prowadził lekcje wieczorowe. Następnie został zatrudniony w HEC jako nauczyciel języka 

niemieckiego i angielskiego. Był także aktorem teatralnym i producentem przez około 15 lat, 

więc został poproszony o trenowanie studentów, którzy zapisali się na konkursy marketingowe. 

Pomógł im poprawić umiejętności prezentacji ustnej. Ponieważ pomoc ta okazała się bardzo 

skuteczna, poproszono go o opracowanie programu rozwoju umiejętności przemawiania 

publicznego i umiejętności miękkich w ogóle, zwanego „warsztatami kompetencji”. Na 

początku było 240 uczniów i 24 warsztatów, obecnie ma 1200 uczniów i 40 warsztatów. 

 

Wydział: Zarządzanie 
 

Studia licencjackie i magisterskie: zarządzanie, inżynieria biznesowa 

Nauczane przedmioty: warsztaty z wystąpień publicznych, negocjacji, kreatywności, teatru, 

języka ciała. 

 

STRESZCZENIE 
 
 



 
 

Dla niego umiejętności miękkie są trudne do sformalizowania i obecnie można ich uczyć także 

poza szkołą. Na przykład dynamikę grupy możemy uczyć w warsztacie, ale także poprzez różne 

czynności z życia codziennego, takie jak granie w grę planszową, harcerstwo lub duże grono 

rodzeństwa. Ludzie wiedzą, jak działają umiejętności miękkie, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć 

się, jakie umiejętności studenci posiadają i przeanalizować je w celu ich doskonalenia. 

 

Ważne jest, aby uczyć ich na uniwersytecie – nawet jeśli niektórzy wykładowcy uniwersyteccy 

uważają, że umiejętności miękkie są drugorzędne w stosunku do umiejętności twardych. Firmy 

natomiast często narzekają na brak niektórych umiejętności miękkich, zwłaszcza refleksyjnego 

myślenia i etyki. Jeśli chodzi o jego uniwersytet, studentom na ogół nie brakuje umiejętności 

komunikacyjnych, ale brakuje im refleksyjnego myślenia i etyki. Taka jest dla niego rola uczelni: 

uczenie studentów ich przyszłej pracy, ale także cofnięcie się i zastanowienie nad swoją pracą i 

tym, jak ma ona dla nich sens. Podejście to różni się od kolegiów, które mają podejście bardziej 

zawodowe i szkolą studentów, aby dobrze wykonywali swoją pracę. W kolegiach refleksyjne 

myślenie i etyka są mniej ważne. 

 

Umiejętności miękkich należy uczyć w sposób transdyscyplinarny, ponieważ nawet jeśli 

uczniowie nie wykorzystują ich w życiu zawodowym, to i tak będą ich potrzebować w życiu 

codziennym. Umiejętności miękkie zaprowadzą ich dalej niż umiejętności twarde. 
  

Na jego uczelni zrealizowano warsztaty (4 godziny z rzędu/maksymalnie 20 studentów) 

metodą uczenia się przez działanie: studenci otrzymują ćwiczenia, a następnie indywidualną 

informację zwrotną na temat popełnionych błędów. Skala punktacji za te warsztaty jest inna 

niż na pozostałych zajęciach. Studenci, którzy tam są, którzy wykazują zaangażowanie i robią co 

w ich mocy, aby się poprawić, zaczynają od poziomu 10/20. Dzieje się tak, ponieważ uczelnia 

uważa, że studenci nie powinni obawiać się niepowodzeń podczas warsztatów, w przeciwnym 

razie ta obawa uniemożliwiłaby im postępy. Nauczyciel jest postrzegany jako trener, a nie 

sędzia. Oceniają postęp, jaki zrobili uczniowie, a nie sam wynik. Na przykład, jeśli ktoś z 

doświadczeniem teatralnym weźmie udział w warsztatach dotyczących wystąpień publicznych, 

będzie w tym bardzo dobry, ale zrobi mniejsze postępy niż uczeń z prawdziwymi trudnościami 

w wystąpieniu publicznym, otrzyma nizszą ocenę. 

 

Następnie są obozy innowacji: ludzie z około 10 uniwersytetów są zebrani i podzieleni na 3 

grupy transdyscyplinarne. Firmy wyjaśniają prawdziwe problemy, z którymi się borykają, a 

grupy muszą wypracować rozwiązania. Muszą ustnie przedstawić swoje rozwiązania firmom, 

które zdecydują, które z nich jest najlepsze. Korzystają z siatki ocen zawierającej różne aspekty, 

które będą brane pod uwagę, oraz specyficzne kryteria z nimi związane i sklasyfikowane jako 



 
 

„dopuszczalne”, „bardzo dobre” i „słabe”. Na przykład, oceniając uczniów przemawiających 

publicznie, nauczyciele będą patrzeć na slajdy, na ich czytelność, ich układ… 

Wdrożyli również „portfel uczenia się”, rodzaj dziennika, który pozwala nauczycielom i 

uczniom śledzić rozwój umiejętności miękkich. Pozwala również uczniom uświadomić sobie, że 

rozwijają umiejętności miękkie poza szkołą i zintegrować to doświadczenie z ich życiorysem. 

 

Absolwenci, którzy stwierdzili, że kurs się pomógł im uświadomić, jak ważne są umiejętności 

miękkie, oceniają bardzo pozytywnie ten pomysł. Pod koniec każdego warsztatu uczniowie 

muszą wyrazić swoją opinię na ten temat poprzez ankietę internetową. Niestety nie jest 

możliwe wyszkolenie ich we wszystkich umiejętnościach miękkich, ale kiedy słyszą, że były 

uczeń jest bardzo dobry w danej umiejętności miękkiej, często uświadamiają sobie, że 

faktycznie ta osoba była na jednym z warsztatów związanych z tą umiejętnością. 

7. Anne Brakmeyn 
 

 

Data: 14 luty 2019 Czas trwania: 34 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla którego pracuje: Haute Ecole Charlemagne (HECh) 
 

Ścieżka kariery: Ukończyła filologię germańską, literaturę i językoznawstwo w 1995 roku. 

Przez kilka lat pracowała jako tłumaczka, a przez 3 lata prowadziła zajęcia wieczorowe. 

Następnie została wykładowcą Kolegium - najpierw w Brukseli, potem w Namur i wreszcie w 

Liège, gdzie uczy od tego czasu. Obecnie prowadzi lekcje języka angielskiego dla studentów 

Logistyki, Zarządzania i Transportu oraz jest Koordynator:em wydziału. 

Wydział: Nauki ekonomiczne 
 

Studia licencjackie i magisterskie Licencjat z Logistiki, Zarządzania i Transportu 

 

Nauczane przemioty: angielski 

 

STRESZCZENIE 
 
 

Dla niej umiejętności miękkie to cechy związane z zachowaniem. Większość uważa, że 

umiejętności miękkie są wrodzone, ale ona uważa, że możemy je zdobyć i stara się je rozwijać 

na swoich kursach, aby przyszli absolwenci posiadali je, wkraczając w świat pracy. 

 

Uważa, że umiejętności miękkie są niezbędne w świecie pracy, zwłaszcza w sektorze logistyki, 

gdzie istnieje około 20 różnych rodzajów pracy w około 20 dziedzinach. To, co jest 

transdyscyplinarne, to niezbędny zestaw umiejętności miękkich. Co więcej, zatrudnienie na 



 
 

całe życie jest obecnie trudne do zagwarantowania, więc umiejętności miękkie pomagają 

ludziom przystosować się do nowej pracy. 

 

Stworzyli tabelę umiejętności miękkich, która została przejrzana przez firmy, z którymi 

współpracują, i niektórych nauczycieli, którzy pracowali w logistyce. Dla niej umiejętności 

miękkie powinni rozwijać nie tylko profesjonaliści poprzez staże. Zdała sobie sprawę, że 

uczelnie również mają swoją rolę do odegrania. Dlatego zaczęła wymieniać umiejętności 

miękkie, które znalazła w ogłoszeniach o pracę oraz w badaniach prowadzonych na temat 

branży logistycznej. Przyjrzała się również kompetencjom nadanym przez OECD i stworzyła 

tabelę umiejętności miękkich, która jest wykorzystywana przy ocenie staży. Próbowała 

wymyślić, jak mogłaby nauczyć tych miękkich umiejętności na innych kursach. Uczniowie są 

rzeczywiście dobrze przygotowani do umiejętności twardych, ale brakuje im inicjatywy lub 

umiejętności komunikacyjnych (np. pisania e-maili, pisania agendy czy protokołu ze spotkania). 

 

Uważa, że nie jest kompetentna do nauczania umiejętności miękkich, ale może stwarzać 

uczniom możliwości rozwijania ich na trzy sposoby: może skierować ich do ekspertów, może 

tworzyć projekty, którymi uczniowie muszą zarządzać, a także stosuje metodę nauczania 

odwróconą klasą. Dla niej umiejętności miękkie nie są czymś, czego można się nauczyć z 

książki. Ale aby odnieść sukces [przy nauczaniu umiejętności miękkich]- musisz mieć grupy od 

12 do 15 uczniów. 

 

Na różne sposoby stara się rozwijać umiejętności miękkie. Na przykład, aby rozwinąć ścisłość, 

prosi swoich uczniów, aby tworzyli listy słownictwa, w których wszystkie rzeczowniki są ujęte 

w liczbie pojedynczej, a czasowniki w bezokoliczniku… więc chce, aby byli zorientowani na 

szczegóły dotyczące układu tych list. Wymaga również punktualności, nie mogą wejść, jeśli się 

spóźnią. Prosi uczniów, aby przygotowali akta prasowe, aby rozwinąć ich krytyczny umysł i 

umiejętności komunikacji pisemnej. 

 

Inny przykład: studenci drugiego roku muszą wybrać MOOC z umiejętności miękkich, których 

jeszcze nie mają. Muszą to zrobić i przedstawić analizę tego, czego się nauczyli. 

 

Studenci drugiego roku muszą zorganizować obiad i są podzieleni na kilka zespołów: 

zarządzania, marketingu,... Kierują nimi nauczyciele specjalizujący się w danym przedmiocie. 

Dzięki temu mogą zajmować się dokumentami, które są wykorzystywane w życiu zawodowym, 

pisać e-maile, zarządzać projektem i korzystać z określonego oprogramowania. 

 

Wreszcie uważa, że poważne gry i gry ucieczki to dobry sposób na rozwijanie umiejętności 

miękkich. 



 
 

 

8. Isabelle Bocca 
 

 

Data: 26 lutego 2019 Czas trwania: 13 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla którego pracuje: Haute Ecole de la Province de Liège 
 

Ścieżka kariery: Jest inżynierem biznesu, w HELP pracuje od 11 lat. Przed nauczaniem tam 

uczyła w gimnazjum i pomagała ludziom poszukujących awansu społecznego. 

 

Wydział: Nauki ekonomiczne 
 

Studia licencjackie i magisterskie Bachelor in Marketing and Bachelor in Foreign Trade 

 

Nauczane przemioty Licencjat z marketingu i licencjat z handlu zagranicznego 
 
 

 

STRESZCZENIE 
 

Dla niej umiejętności miękkie są związane z zachowaniem, są postawami, które trzeba 

posiadać w pracy. Dobrze jest, jeżeli są one przyswojone już w szkole podstawowej lub 

średniej. W College nauczyciele są bardziej zorientowani na biznes. W dzisiejszych czasach 

umiejętności miękkie są niezastąpione, zwłaszcza w celu zdobycia pracy. Jest to wymóg 

pracodawców. 

 

Jako, że koordynuje dział Handlu Zagranicznego ma bardzo dużo kontaktów ze światem pracy, 

więc jest świadoma ich oczekiwań, które ewoluują i czasem mogą zmieniać się w czasie. Na 

przykład noszenie garnituru i krawata nie jest już obowiązkowe. Przedstawiciele handlowi 

mogą po prostu założyć kurtkę i dżinsy. 

 
 

Uważa, że rolą nauczyciela jest pokazanie im ścieżki, powiedzenie im, jakie umiejętności 

miękkie muszą nabyć pod koniec studiów, ale nauczyciel musi też wyjaśnić, co obejmuje te 

pojęcia (np. co oznacza terminowość w tym kraju? => Znaczenie świadomości 

wielokulturowej). 

 

Nauczanie w małych grupach jest bardziej wzbogacające, ponieważ możesz wykonywać więcej 

praktycznych zajęć i prowadzić dyskusje. Jednak w małych grupach można również rozwijać 



 
 

umiejętności miękkie, takie jak na przykład umiejętność słuchania. Ale w tym przypadku 

trudno jest udzielić spersonalizowanej pomocy. 

 
 

Nawet jeśli starają się rozwijać umiejętności miękkie, nie da się popracować nad nimi 

wszystkimi. Co więcej, może być trudno nauczać tych samych umiejętności miękkich w ten sam 

sposób na wszystkich studiach licencjackich i magisterskich. Na przykład pielęgniarka 

niekoniecznie potrzebuje tych samych miękkich umiejętności, co kierownik sprzedaży czy 

księgowy. 

 

Umiejętności miękkie należy uczyć i oceniać w sposób transdyscyplinarny. Najpierw 

powinniśmy wymienić umiejętności miękkie, które uczniowie muszą nabyć, a następnie 

stworzyć tabelę ocen, która będzie używana od pierwszego roku i pozostanie taka sama przez 

trzy lata. W ten sposób uczniowie wiedzą, gdzie są i dokąd mają się udać. Nauczyciele mogą 

polegać na tej siatce, aby ocenić studentów lub dać informacje zwrotne. Powinniśmy być 

ostrożni przy ocenie umiejętności miękkich, ponieważ jest to dość subiektywne, a nawet 

kulturowe (np. punktualność), więc siatka ocen musi być przejrzysta, z kryteriami i 

wskaźnikami wyjaśniającymi, z czym wiąże się każda umiejętność miękka. 

 

Na Wydziale Handlu Zagranicznego studenci odbywają kursy związane ze świadomością 

wielokulturową, ponieważ jest to niezbędne w ich przyszłym życiu zawodowym. Niektóre 

umiejętności miękkie są również oceniane podczas ich stażu. Wdrożyli także konkurs 

„Negociales”, w którym studenci muszą sprzedawać produkt prawdziwym profesjonalistom, a 

to jest dla nich okazja do ćwiczenia umiejętności słuchania, pracy nad swoim wyglądem itp. 



 
 

Polska: 
 

 

Główne wnioski z wywiadów z polskimi nauczycielami to: 

 

- Treningi z zakresu umiejętności miękkich powinny być związane ze stopniem, na jakim jest 

student; ćwiczenia powinny uwzględniać rzeczywiste warunki i sytuacje ze środowiska pracy. 

 

- Grupy szkoleniowe powinny być małe, aby zapewnić dobry kontakt między uczniami a 

nauczycielami. 

 

- Umiejętności miękkie uzupełniają umiejętności twarde i techniczne. 

 

- Brakuje umiejętności, takich jak: zarządzanie czasem, logiczne rozumowanie, kreatywne 

myślenie, logiczne łączenie itp. 

 

- Nauczyciele powinni być w stanie określić potrzeby uczniów. 

 

- Nie ma możliwości wprowadzenia treningu umiejętności miękkich w obecnych programach 

nauczania, muszą nastąpić zmiany. 

 

- Firmy poszukują pracowników o silnych umiejętnościach miękkich na bardzo specjalistyczne 

stanowiska. Wymagają szerokiego wachlarza umiejętności miękkich, takich jak: umiejętności 

komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i otwartość na zmiany. 

wolny. 

 

- Nauczyciele powinni być w stanie określić potrzeby uczniów. 

 

1. Konrad Szydłowski 
 

 

Nr wywiadu: 1 
 

Data: 07.03.2019 Czas trwania: 40 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Imię i nazwisko rozmówcy: Konrad Szydłowski 
 
Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; finanse przedsiębiorstw 
 
Lata doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 18 lat 

 
 
 



 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

Obszar moich zainteresowań naukowych to szeroko rozumiana tematyka finansów 

przedsiębiorstw. Obszarem szczególnego zainteresowania jest finansowanie przedsiębiorstw 

(w tym innowacji) oraz analiza finansowa. 

 

Prowadzę zajęcia ze studentami na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, zarządzanie i inżynieria 

produkcji, analiza i kreowanie trendów. Są to zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i 

niestacjonarnych. 

 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich 

 

W moim rozumieniu kompetencje miękkie to rodzaj umiejętności, które nie wynikają z nabytej 

wiedzy specjalistycznej, np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, umiejętność 

kierowania pojazdami mechanicznymi itp. Wynikają one raczej z umiejętności wrodzonych, 

cech charakteru, osobowości konkretnych osób. W przeciwieństwie do kompetencji twardych, 

trudno je zmierzyć. Przykładem może być pewność siebie, kreatywność, praca zespołowa. 

 

Nie przeprowadzam szczegółowych analiz dotyczących znaczenia umiejętności miękkich dla 

uczniów, więc moja opinia opiera się raczej na obserwacji. Średnio oceniam poziom 

kompetencji miękkich. Dotyczy to zarówno osób przyjeżdżających na studia, jak i absolwentów. 

Widać to szczególnie podczas zajęć z przedmiotów, które prowadzę (ćwiczenia, seminaria) – 

często dostrzegam brak chęci do pracy i zgłębiania wiedzy, pobieżne traktowanie poruszanych 

zagadnień, brak analitycznego myślenia opartego na zasadach logiki. Brakuje też umiejętności 

zwięzłego formułowania myśli i swobodnego wyrażania opinii. 

 

W kwestii rodzaju kompetencji miękkich, jakie powinni rozwijać młodzi ludzie, należy spojrzeć 

na to z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Rozwój pracy zadaniowej, szybki postęp 

techniczny oraz ciągłe zmiany wymaganych kwalifikacji sprawiają, że kluczową rolę odgrywa 

umiejętność szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji. W tym kontekście ważne są 

następujące kompetencje: stosowanie strategii rozwoju zawodowego, umiejętność 

zarządzania czasem, podejmowania decyzji oraz umiejętność korzystania z ICT. Ważne są 

również umiejętności pracy zespołowej i umiejętności planowania. 

 

 



 
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. 

 

Nauczyciel akademicki to dość specyficzny zawód. Z jednej strony wymaga nieustannego 

pogłębiania wiedzy, a z drugiej umiejętności skutecznego jej przekazywania. Z pewnością 

wymaga to określonych kompetencji miękkich, do których dodałbym w pierwszej kolejności 

dążenie do podnoszenia kwalifikacji, otwartość na wszelkie nowości, kreatywność, a także 

komunikatywność. 

 

W kontaktach ze studentami nauczyciel akademicki powinien być wzorem kompetencji 

miękkich. W przeciwnym razie będzie mu trudno stawiać konkretne wymagania i skutecznie 

ich domagać się od uczniów. Przykładem jest dążenie do rozwoju zdobytej wcześniej wiedzy – 

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów outDatad. 

 

Nauczyciel mógł rozwijać wybrane kompetencje miękkie, związane z konkretną dziedziną 

wiedzy, którą ma do czynienia. Przykładem może być rozwój umiejętności analitycznego i 

krytycznego myślenia w trakcie zajęć z przedmiotu - Analiza ekonomiczna. 

 

Skuteczność takich działań z pewnością zależy od warsztatu dydaktycznego konkretnego 

nauczyciela. Nie sądzę, żeby do tego celu potrzebne były jakieś specjalne dodatkowe 

kompetencje.  

 
3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 
Rozwój umiejętności miękkich zależy od ich rodzaju. Myślę jednak, że kluczowe znaczenie ma tu 

dobry kontakt nauczyciela z uczniami, zainteresowanie poruszaną tematyką i motywacja do 

aktywnego udziału w zajęciach. 

 

Trudno mi określić, czy powinien istnieć jeden uniwersalny program szkoleniowy z zakresu 

kompetencji miękkich. Nie znam specyfiki poszczególnych dziedzin nauki. Nie wiem, czy ze 

względu na ich zróżnicowanie nie byłoby lepiej rozwijać programy dedykowane absolwentom 

poszczególnych kierunków – może to wyglądać zupełnie inaczej dla studentów ekonomii niż 

studentów informatyki, czy też kulturoznawstwa. 

 

Moim zdaniem zajmowanie się kompetencjami miękkimi powinno rozwijać kreatywne myślenie. 

Dlatego powinny opierać się na aranżowaniu konkretnych sytuacji zawodowych, m.in. poprzez 

projektowanie. Ważne jest, aby symulować rzeczywiste warunki w miejscu pracy. 

 

 



 
 

2. Magdalena Wojarska 

 

Nr wywiadu: 2 

 

Data: 08.03.2019 Czas trwania: 45 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; makroekonomia, rozwój regionalny 
 
Lat doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 19 lat 
 
PYTANIA: 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

Specjalizuję się w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz funduszach unijnych. W ramach zajęć 

dydaktycznych ze studentami prowadzę takie przedmioty, jak: Zarządzanie Regionalne oraz 

Fundusze i Programy Unijne. Oba przedmioty są realizowane na studiach licencjackich. 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich. 
 

Moim zdaniem kompetencje miękkie mają ogromne znaczenie, ponieważ decydują o naszej 

efektywności w miejscu pracy. Pozwalają nam na terminową realizację naszych celów. 

Wpływają na naszą motywację i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Każdego 

pracownika można wyposażyć w twardą specjalistyczną wiedzę (wysyłając go na kursy i 

szkolenia). Kompetencje miękkie są inne – jeśli pracownik nie ma świadomości, jaką rolę pełnią 

w swojej działalności zawodowej i nie czuje potrzeby ich rozwijania, nie będzie w stanie ich 

uczyć. 

 

Poziom kompetencji miękkich u studentów, z którymi mam do czynienia na co dzień jest 

bardzo zróżnicowany. Są osoby bardzo otwarte, które mają rozwinięte kompetencje 

poznawcze, metodyczne i społeczne (niestety są w zdecydowanej mniejszości). W większości 

przypadków moi uczniowie to niestety osoby z wieloma deficytami w zakresie logicznego 

myślenia, zarządzania czasem, strategii uczenia się i komunikacji interpersonalnej. Są to 

również dość często osoby, które mają trudności z rozwiązywaniem bardziej złożonych 



 
 

problemów. Wydaje mi się, że to właśnie te miękkie umiejętności powinni rozwijać młodzi 

ludzie. 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 
uczniów. 

 

Umiejętności miękkie są bardzo ważne w pracy nauczyciela, ponieważ (jak wspomniałem na 

początku) decydują o naszej skuteczności i efektywności. 

 

Myślę, że powinniśmy być wzorem dla studentów w zakresie kompetencji miękkich – jeśli 

wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę, to nie mamy prawa wymagać od studentów 

systematycznej pracy; jeśli bezkrytycznie podchodzimy do otaczającej nas rzeczywistości, nie 

mamy prawa wymagać od naszych uczniów refleksji i krytyki itp. 

 

Nauczyciele akademiccy powinni, oprócz przekazywania wiedzy, rozwijać umiejętności miękkie 

wśród uczniów, zwłaszcza że w programach przedmiotów pojawia się punkt „kompetencje 

społeczne”. Z mojego doświadczenia wynika, że możliwości nauczyciela są w tej materii raczej 

ograniczone, ale zawsze staram się uświadomić uczniom, dlaczego np. praca w zespole, 

analityczne myślenie, kreatywność itp. są potrzebne w ich przyszłym życiu zawodowym. 

 

Aby u innych móc rozwijać umiejętności miękkie, musimy je rozwinąć na wysokim poziomie, co 

nie zdarza się często. Moim zdaniem istnieje potrzeba systematycznego szkolenia nauczycieli w 

tych obszarach. Z jednej strony szkolenia te pomogłyby podnieść kompetencje nauczycieli, az 

drugiej wyposażyły nas w umiejętność rozwijania ich w innych. 

 
 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Kompetencje miękkie mogą być rozwijane przez uczniów na wiele sposobów, m.in. na zajęciach 

odchodząc od stylu „jeden mówi, reszta słucha” projekty, warsztaty itp., a także kursy i 

szkolenia. 

 

Tak, moim zdaniem taki program byłby bardzo przydatny. Jestem przekonany, że na 

odpowiednim poziomie ogólności wszyscy studenci (niezależnie od kierunku i stopnia studiów) 

borykają się z podobnymi brakami. Najlepsze zajęcia to takie, które angażują ucznia, zmuszają 

do myślenia i refleksji, pokazują praktyczne możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i 

wielokrotnie, choć przy użyciu różnych narzędzi, przekazują te same treści, aż do głębokiego 

zapamiętania. 

 
 
 



 
 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko 
 

 

Nr Wywiadu: 3 
 

Data: 12.03.2019 Czas trwania: 40 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; finanse lokalne, finanse publiczne 
 
Lat doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 16 lat 

 
 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Moje zainteresowania zawodowe: ocena wykorzystania zasobów przez podmioty sektora 

finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny efektywności procesów 

zarządzania zasobami finansowymi w sektorze finansów publicznych 

 

Moje doświadczenie zawodowe jako lektora: prowadziłem zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń 

i seminariów na trzech uczelniach (jednej publicznej i dwóch prywatnych), praca z różnymi 

grupami 7 dni w tygodniu w systemie po 2 godziny tygodniowo lub co dwa tygodnie w 

systemie w niepełnym wymiarze godzin 

Mój obszar naukowy: dotyczy analizy i oceny procesów zarządzania zasobami przez różnych 

uczestników rynku. 

Są to studenci ekonomii i zarządzania studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i 

niestacjonarnym, sporadycznie także studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia i 

doktoranci. Na studiach niestacjonarnych są to zazwyczaj osoby z doświadczeniem 

zawodowym, ale rzadziej na danym kierunku studiów. 
 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich. 
 

Umiejętności miękkie to moim zdaniem zdolności ludzi do efektywnej adaptacji do 

zmieniającego się otoczenia i efektywnego komunikowania się pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami tworzących się grup zawodowych i społecznych. W warunkach zmian w 

gospodarce, w których usługi zaczynają dominować, znaczenie tych kompetencji wzrasta. 



 
 

Pracownik, który z nich korzysta w praktyce szybciej zajmie wyższe stanowiska w strukturze 

zarządzania organizacji. Wiedza uczniów na temat umiejętności miękkich jest raczej niska. 

Może to dotyczyć około 75% studentów. Nie potrafią się organizować, zarządzać czasem, 

brakuje im zdolności logicznego rozumowania, co uniemożliwia przejście na inne poziomy 

poznawcze. Nikt nie nauczył ich wyrażania własnych poglądów ani krytycznego myślenia. Nie 

potrafią wykorzystywać i przetwarzać wiedzy internetowej, w szczególności w kwestiach 

niejednoznacznie zdefiniowanych. Najlepsi z reguły nie kontynuują studiów drugiego stopnia 

na danej uczelni. 

 

Młodzi ludzie powinni rozwijać następujące umiejętności miękkie: praca w zespole, 

umiejętność planowania, myślenie analityczne i krytyczne oraz zarządzanie czasem. 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

W pracy nauczyciela ważne są umiejętności miękkie. 

Nauczyciel powinien być dla swoich uczniów punktem odniesienia w zakresie kompetencji 

miękkich. 

Nauczyciele powinni rozwijać umiejętności miękkie wśród uczniów, ale przy znacznie większej 

liczbie ćwiczeń lub ograniczaniu zakresu przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z nauczanym 

przedmiotem. W obecnych ramach czasowych jest to niewykonalne. 

 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

W celu rozwijania umiejętności miękkich wśród studentów konieczne jest wprowadzenie 

większej ilości pracy zespołowej, pracy projektowej z praktycznym nastawieniem, odejście od 

sztywnych zasad treści tematycznych zawartych w sylabusach 
 

Jeśli chodzi o uniwersalny program szkoleń z kompetencji miękkich dla studentów na mojej 

uczelni, jest to warta zachodu opcja. 

 

Program szkolenia umiejętności miękkich powinien spełniać następujące warunki: 

wyeliminowanie wykładów, wszystkie oparte na studiach przypadków i przygotowywaniu 

projektów, prezentacji, dyskusji wewnątrz grupowych i publicznych, doposażenie sal w 

odpowiednie narzędzia szkoleniowe oraz różne gry decyzyjne i symulacje oraz dostęp do 

zewnętrznych bazy danych. 

 

 

 

 



 
 

4. Karol Wojtowicz 
 

Numer wywiadu: 4 
 

Data: 13.03.2019 Czas trwania: 42 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; rynek kapitałowy 
 
Lat doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 19 lat 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na szeroko rozumianych finansach. Obejmują 

zagadnienia związane z przepływami pieniężnymi w systemie gospodarczym, jego rolą i funkcjami 

w gospodarce, istotą rynku finansowego i instrumentów finansowych, ryzykiem wyceny, a także 

zagadnieniami interdyscyplinarnymi - powiązaniem czynników psychologicznych i społecznych z 

decyzjami finansowymi. Moi studenci to osoby, które po raz pierwszy borykają się z problemami 

finansów (I rok studiów licencjackich), ale także osoby posiadające szeroką wiedzę ekonomiczną 

(II rok studiów magisterskich). Moje doświadczenie zawodowe dotyczy zarówno dydaktyki na 

wczesnym etapie przedmiotu finanse - wprowadzenie do przedmiotu, jak i zaawansowanych i 

złożonych problemów wymagających od studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności 

rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich 
 

Umiejętności miękkie niewątpliwie odgrywają ważną rolę w rozwoju akademickim studentów i 

mogą być atutem w procesie rekrutacji na rynku pracy. Umiejętność kreatywnego 

rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia i jednocześnie analitycznego myślenia 

pozwala studentom efektywniej realizować określone zadania. Równie ważną cechą jest 

umiejętność pracy zespołowej, podział obowiązków (zadań) i odpowiedzialność za ich 

realizację, a także efektywna komunikacja. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji ustalenia 

zakresu obowiązków i ewentualnego rozwiązania konfliktu. Absolwenci Wydziału Nauk 

Ekonomicznych UWM w Olsztynie charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem 



 
 

kompetencji miękkich. Z moich obserwacji podczas kursu - w szczególności ćwiczeń = pokazują, 

że studenci potrafią logicznie i analitycznie podejść do postawionych przed nimi zadań, a także 

efektywnie pracować w grupie. Moim zdaniem większym problemem jest umiejętność 

zarządzania czasem, a tym samym planowania przydzielonych zadań. Wierzę, że praca 

zawodowa oznacza, że będą zmuszeni do rozwijania umiejętności ustalania hierarchii zadań, a 

także ich planowania w czasie z uwzględnieniem stopnia istotności. Właśnie na te miękkie 

umiejętności należy dziś zwrócić szczególną uwagę. 
 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

W pracy dydaktycznej ważne są umiejętności miękkie. Nauczyciel powinien wskazać te 

umiejętności, które będą szczególnie ważne w przyszłym życiu zawodowym uczniów. Postawa 

nauczyciela powinna być zgodna z przekazywanymi treściami. Podczas kontaktu ze swoimi 

uczniami nauczyciele oprócz treści merytorycznych powinni rozwijać umiejętności miękkie. 

Niewątpliwie wymaga to od nauczycieli rozpoznania potrzeb w tym zakresie i dostosowania 

procesu nauczania w taki sposób, aby rozwijać umiejętności interpersonalne uczniów (szczególnie 

ważne na obecnym poziomie globalizacji, możliwej współpracy z 

międzynarodowym/międzykulturowym zespołem) dla twórczego i otwarte podejście do 

powierzonych zadań oraz umiejętność efektywnego organizowania własnej pracy. Niezależnie od 

rodzaju zajęć – finanse, zarządzanie portfelem inwestycyjnym czy analiza ekonomiczna, ważna 

jest umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie. Nauczyciele 

powinni uwzględnić ten obszar w swojej dydaktyce. 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Moim zdaniem rozwój kompetencji miękkich wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych 

wiąże się z koniecznością dostosowania planów nauczania. Jak wspomniałem wcześniej, są one 

ważne dla ich przyszłego rozwoju / kariery. Często pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na 

poziom wiedzy merytorycznej, ale na umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, 

szczególnie w przypadku zadań niestandardowych. Dlatego nabycie takich kompetencji 

powinno być uwzględnione w programie studiów. Uważam, że studenci powinni uczestniczyć 

w analizie konkretnych przypadków w ramach zajęć, powinni rozwiązywać konkretne 

problemy, złożone, wymagające ich zaangażowania – często zespołowe. Wydaje mi się, że 

wtedy wiedza merytoryczna będzie powiązana z konkretnymi problemami, co pomoże im ją 

zrozumieć, a dodatkowo pozwoli rozwijać umiejętności interpersonalne, pracować w grupie i 



 
 

organizować własny czas pracy. Systematyczne podejście do procesu rozwijania kompetencji 

miękkich z pewnością przydałoby się studentom, nie tylko naszego Wydziału. 
 

5. Artur Wyszyński 
 
 
 
 

Numer wywiadu: 5 
 

Data: 14.03.2019 Czas trwania: 40 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; analiza ekonomiczna klubów sportowych 
 
Lat doświadczenia w obszarze szkoleń / szkoleń zawodowych: 21 lat 
 

 

PYTANIA: 
 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Moje zainteresowania związane są z finansami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem 

klubów sportowych. Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów: finanse, analiza 

ekonomiczna, rynek finansowy i ryzyko na rynku finansowym. Moi studenci uczą się zarówno w 

formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. W przypadku studiów niestacjonarnych studenci to w 

większości osoby zatrudnione, które podjęły naukę w celu uzyskania wyższego wykształcenia. 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich  
 

Z obserwacji współczesnego rynku pracy wynika, że kompetencje miękkie przydają się w każdej 

specjalizacji i branży. Poszukiwane są wśród różnych ofert pracy. Idealni absolwenci każdej 

uczelni (kandydaci do pracy) powinni posiadać kompetencje, które przygotują ich na 

ewentualne zmiany. W przeciwieństwie do certyfikatów i szkoleń na znaczeniu zyskują cechy 

osobowości, które zapewniają elastyczność i zdolność adaptacji w zmieniającym się środowisku 

pracy. Obecnie studenci studiujący na studiach wyższych powinni rozwijać kompetencje 

miękkie, tj.: poznawcze, metodyczne i społeczne, co pozwoli na szybką reakcję w obliczu 

ciągłych przekształceń i zmian na rynku pracy. Wachlarz kompetencji poszukiwanych przez 

pracodawców jest szeroki, ponieważ firmy poszukują przeróżnych umiejętności - od wrodzonej 



 
 

ciekawości i otwartości na zmiany, poprzez szerokie umiejętności komunikacyjne, aż po 

umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 
uczniów. 

 

Współczesne wymagania edukacyjne stawiają przed nauczycielami akademickimi szereg nowych 

wyzwań. „Kompetentny” nauczyciel musi posiadać wiedzę, umiejętności pedagogiczne i być 

profesjonalny. Przy określaniu kompetencji nauczycieli należy brać pod uwagę otwartość na 

twórczy rozwój ucznia, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Specjalizacja nauczyciela, 

zwłaszcza akademickiego, wydaje się zawodem szczególnie trudnym, wymagającym wielu 

specyficznych kwalifikacji, określonych postaw, czy bogatego zasobu informacji z różnych dziedzin 

nauki. Dlatego ważne jest rozwijanie kompetencji, zwłaszcza miękkich, które są cenione przez 

uczniów we współczesnych nauczycielach. Aby nauczyciele mogli realizować postawione przed 

nimi założenia, powinni być otwarci na nową wiedzę w procesie samokształcenia, co wiąże się z 

ustawicznym kształceniem i doskonaleniem. 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

W celu rozwijania kompetencji i zainteresowania programem studiów wśród studentów 

uczelnia/wydział może zaproponować studentom programy, w których będą uwzględniać 

różne formy wsparcia. Na przykład warsztaty umiejętności interpersonalnych i 

przedsiębiorczości z trenerami, staże, certyfikowane praktyki zawodowe, zajęcia z 

pracodawcami w formie wizyt studyjnych i staży zawodowych. W ramach takich programów 

ważne będą działania, w których wiedza teoretyczna będzie łączona z wiedzą praktyczną. 

Pozwoli to uczniom nie tylko zdobywać wiedzę (umiejętności twarde), ale przede wszystkim 

rozwijać umiejętności miękkie. 

6. Joanna Długosz 
 

 

Numer wywiadu: 6 
 

Data: 19.03.2019 Czas trwania: 45 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; zarządzanie finansami 
 
Lat doświadczenia w obszarze szkoleń / szkoleń zawodowych: 21 lat 



 
 

 
PYTANIA: 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Moje zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 

pozyskiwanie finansowania na rozwój z funduszy unijnych, rachunkowość zarządczą i 

rachunkowość. 

 

Moje doświadczenie zawodowe jako lektora: Prowadziłam zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń 

i seminariów. 

 

Mój obszar naukowy: dotyczy analizy i oceny procesów zarządzania finansami, w szczególności 

pozyskiwania środków z Unii Europejskiej 

 

Moi studenci studiują ekonomię i zarządzanie. Moi studenci to w większości młodzi ludzie z 

niewielkim doświadczeniem zawodowym. Wymagają dużego zaangażowania merytorycznego, 

są ciekawi świata i chcą osiągnąć sukces. 

 

 

1 - Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności 
miękkich 

 

Moim zdaniem umiejętności miękkie skupiają się na postawach, które pomogą skutecznie 

zachowywać się w konkretnej sytuacji. Rośnie ich znaczenie na rynku pracy. W niektórych 

branżach większy nacisk kładzie się na kompetencje społeczne, w innych na psychofizyczne. 

Wkrótce większość pracodawców uzna niektóre z nich za obowiązkowe. 

Pracodawcy poszukują kandydatów z rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, którzy czują się 

pewnie, rozmawiając z osobami zajmującymi różne stanowiska w hierarchii organizacyjnej. 

Równie ważna jest umiejętność przekazywania swojej wiedzy, doświadczenia i przekonań, co 

przyczynia się do rozwoju innych współpracowników. 

 

Moim zdaniem absolwenci uczelni charakteryzują się niskim poziomem umiejętności miękkich. 

Dotyczy to zwłaszcza zarządzania czasem, pracy w grupach oraz możliwości formułowania 

własnych opinii popartych logicznymi argumentami. 

 

Mają nawet trudności z kompetencjami cyfrowymi i nie potrafią wykorzystać możliwości, jakie 

daje im Internet. 
 



 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Praca nauczycieli jest w kontakcie z grupami ludzi, dlatego umiejętności miękkie w ich pracy są 

moim zdaniem kluczowe. Z jednej strony umiejętności te powinny pomóc nauczycielom w 

efektywnym przekazywaniu wiedzy, z drugiej zaś kompetencje miękkie są wykorzystywane do 

zarządzania grupą uczniów. 

 

Moim zdaniem nauczyciele powinni być dla swoich uczniów punktem odniesienia w zakresie 

kompetencji miękkich. Wynika to z ich roli przewodnika (autorytetu) kształtowania osobowości 

młodych ludzi. Nauczyciel z wadliwymi umiejętnościami miękkimi nie będzie w stanie zmotywować 

uczniów, nie będzie to dla nich przykładem właściwego działania. 

Nauczyciele z pewnością powinni kształtować kompetencje miękkie uczniów w związku z 

prowadzonymi przez nich przedmiotami. Wiąże się to w szczególności z typowymi sytuacjami 

zawodowymi towarzyszącymi specjalistom w danych dziedzinach, a także określonymi wzorcami 

zachowań. 

Takie kształtowanie umiejętności miękkich wymaga od nauczycieli zdobycia praktycznej wiedzy 

nabytej w miejscach pracy, wiedzy o wymaganiach stawianych przez pracodawców i klientów. 

 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Aby rozwijać umiejętności miękkie uczniów już na samym początku, potrzebna jest 

kompleksowa analiza aktualnego poziomu tych umiejętności. Nauczyciele mogą to zrobić, 

pytając uczniów: W czym są dobrzy? Do czego mają predyspozycje? Co jest dla nich 

największym problemem na co dzień? Mając tę wiedzę, nauczyciele mogą pomyśleć o 

specjalistycznych szkoleniach. Jednak sama teoria dotycząca umiejętności osobistych i 

interpersonalnych nie przyniesie żadnych rezultatów. Potrzebna jest praktyka. Dlatego moim 

zdaniem trzeba ćwiczyć relacje z innymi, czyli rozmawiać, negocjować, delegować zadania. 

 

Moim zdaniem na mojej uczelni powinien istnieć program rozwijający kompetencje miękkie, 

dostępny dla wszystkich studentów, nie tylko ekonomii i zarządzania. Każdy byłby w stanie 

zdobyć umiejętności, które pomogłyby mu w zdobyciu i utrzymaniu pracy. Takie szkolenie 

mogłoby odbywać się na zasadzie odgrywania ról. Udział czujnego trenera w rozwoju tych 

kompetencji jest ważny, ponieważ taka osoba nie tylko da informację zwrotną na temat 

zachowania, ale także pokieruje rozwojem we właściwym kierunku. 



 
 

7. Magdalena Wysocka 
 

 

Numer wywiadu: 7 
 

Data: 27.03.2019 Czas trwania: 47 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
 
Zawód i dziedzina pracy: wykładowca, naukowiec; odpowiedzialność społeczna w biznesie 
 
Lata doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 15 lat 

 
 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest społeczna odpowiedzialność 

organizacji, w tym odpowiedzialność i etyka w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowań w obszarach zadaniowych funkcji personalnej oraz zachowań na 

rynku pracy. 

W codziennej pracy nauczyciela akademickiego skupiam się na prowadzeniu ciekawych 

wykładów (przekazywanie najnowszej wiedzy i praktycznych przykładów oraz moderowanie na 

tej podstawie wymiany opinii). Wszystkie ćwiczenia oparte są na studium przypadku, które jest 

podstawą do zaprojektowania zmian i dostosowania zachowań interesariuszy w analizowanym 

przypadku. Ćwiczenia realizowane są zazwyczaj w zespołach, które dokumentują wykonaną 

pracę w formie raportu zawierającego opis przypadku, problemy do rozwiązania, omówienie 

wyników i rekomendacje dla praktyki. 

Studenci, dla których prowadzę warsztaty (Ćwiczenia: Identyfikacja problemów i działania 

projektowe): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Etyka w Zarządzaniu oraz Społeczna 

Odpowiedzialność Biznesu) pochodzą z: Hiszpanii, Turcji, Włoch, Tajwanu i Łotwy. Wykazują 

duże zainteresowanie zajęciami i zdarza się, że część z nich przebywając w ramach programu 

Erasmus+ na naszej uczelni dwa semestry, wybiera drugi przedmiot z trzech wymienionych 

powyżej (jeden przedmiot prowadzę w semestrze zimowym i dwa w semestrze letnim). 

 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich 



 
 

 

Umiejętności miękkie to przede wszystkim kreatywne myślenie i wiedza oraz umiejętności 

interpersonalne (komunikacja, rozwiązywanie trudnych sytuacji, empatia, wrażliwość i tolerancja 

kulturowa). To także postawy wobec współpracowników, klientów, szefa, właściciela. Znaczenie 

kompetencji miękkich jest niezwykle istotne w kontekście rynku pracy, ponieważ jak wskazuje 

praktyka, o podjęciu pracy na stanowiskach kierowniczych decydują przede wszystkim 

kwalifikacje candiData (jego wiedzę i umiejętności potwierdzają dyplomy, certyfikaty, certyfikaty), 

natomiast stanowiska kierownicze to głównie zasługa miękkich kompetencji. 

 

Moim zdaniem absolwentom uczelni (ale także liceów) brakuje kompetencji miękkich, co wynika 

m.in. z metod nauczania, które z kolei wywodzą się m.in. ze zbyt rozbudowanych podstaw 

programowych. Brak tych kompetencji występuje również, choć w mniejszym stopniu, wśród 

studentów Erasmus+. 

 

Umiejętności miękkie są zawsze ważne, ponieważ nikt nie funkcjonuje na bezludnej wyspie w 

świecie pracy. Niemniej ich wycena jest niezwykle trudna, ponieważ zakresy i ranga 

poszczególnych kompetencji różnią się w zależności od zajmowanych stanowisk i funkcji. Oznacza 

to, że są inne na stanowiskach indywidualnych pracowników, inne w pracy zespołowej lub w 

pracy kierowniczej na różnych poziomach zarządzania. Z mojej 18-letniej praktyki w 

przedsiębiorstwach, a obecnie w roli nauczyciela akademickiego, powinniśmy skupić się na 

kształtowaniu kreatywnego myślenia, pracy zespołowej i komunikacji oraz postaw wobec ciągłego 

poszukiwania i aktualizowania wiedzy. 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Praca nauczyciela jest taka sama jak każda inna. Dlatego też, skoro kompetencje miękkie są 

ważne, choć w różnym stopniu, w każdym zawodzie, ważne są również w pracy nauczyciela 

akademickiego. Nauczyciel powinien być dla swoich uczniów wzorem w zakresie kompetencji 

miękkich, ponieważ realizując proces dydaktyczny pełni swoistą funkcję kierowniczą w 

stosunku do uczniów (4 funkcje w pracy kierowniczej: planowanie celów i zasobów, 

organizowanie zasobów, motywowanie pracowników zadaniami kontrolnymi). Aby sprawnie 

funkcjonować musi myśleć, komunikować się, rozwiązywać konflikty, demonstrować swoją 

postawę wobec wiodącego komponentu w całym portfolio kompetencji, jakim jest wiedza. 

Portfolio kompetencji każdej osoby jest twarde i miękkie. Tego typu kompetencje wymagają 

kształtowania w procesie dydaktycznym zarówno studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Nauczyciel odpowiedzialny za kształtowanie tych kompetencji powinien być nie tylko specjalistą w 



 
 

danej dziedzinie, ale także posiadać – na przykład w zakresie kształcenia pedagogicznego, w ramach 

którego kształtowane są kompetencje miękkie. Nauczyciel opisuje również w programach danego 

przedmiotu efekty kształcenia wyrażone wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 

Rzetelny opis tych efektów wymaga znajomości dziedziny nauki, ale także umiejętności miękkich – 

ich kształtowania, mierzenia i oceny. 

 

3 - Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Rozwój i rozwój kompetencji miękkich nie zostanie osiągnięty poprzez przekazanie nawet 

najnowszej wiedzy, która wśród pozostałych komponentów kompetencji szybko się starzeje. 

Moim zdaniem nie ma potrzeby uruchamiania specjalnych programów w tym zakresie. 

Proponowałabym zmianę struktury programów nauczania, w której powinny dominować 

zajęcia warsztatowe i seminaria, podczas których jest szansa na swobodne myślenie twórcze i 

kształtowanie innych umiejętności miękkich. W tym kontekście nauczyciele – specjaliści w 

danej dziedzinie, a jednocześnie posiadający wykształcenie pedagogiczne, poradzą sobie z 

doborem metod i form nauczania adekwatnych do opisanych wcześniej efektów nauczania. 

 

8. Grzegorz Szczubełek 
 
 
 
 

Numer wywiadu: 8 
 

Data: 29.03.2019 Czas trwania: 45 minut 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Name of interview partner: Grzegorz Szczubełek 
 

Instytucja, dla której pracuje: University of Warmia and Mazury 
 

Zawód I dziedzina pracy: wykładowca; naukowiec; mikroekonomia 
 

Lata doświadczenia w obszarze szkoleń/szkolenia zawodowego: 19 years 
 
 

PYTANIA: 
 
 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Moje zainteresowania skupiają się wokół przedsiębiorstw sektora spożywczego. W tym 

kontekście analizuję efektywność łańcuchów dostaw oraz badam strukturę kosztów produkcji 



 
 

w branży mleczarskiej. Myślę, że zmieniają się cechy studentów rozpoczynających studia na 

naszej uczelni. Studenci są silnie związani z technologiami informatycznymi, dlatego preferują 

nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy. Bardziej interesują ich konkretne przykłady z 

praktyki gospodarczej. Z drugiej jednak strony są mniej zdyscyplinowani i mniej skupieni na 

samodzielnym poszukiwaniu wiedzy. Są mniej niezależni. 

 
1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich 

 

Moim zdaniem umiejętności miękkie uzupełniają się z wiedzą i umiejętnościami twardymi. Ten 

dodatek jest niezbędny, aby w pełni wykorzystać potencjał. Pracodawcy już dawno odkryli 

znaczenie umiejętności miękkich. Wydaje mi się, że we współczesnych organizacjach 

kompetencje miękkie pracowników mogą mieć strategiczne znaczenie, co widać na przykładzie 

firm chińskich czy koreańskich. 

 

Poziom kompetencji miękkich wśród absolwentów mojej uczelni oceniam jako zróżnicowany. 

Wynika to z faktu, że umiejętności miękkie są w większości przypadków rozwijane 

samodzielnie przez dane osoby, a ich rozwój zależy od determinacji psychologicznej i 

predyspozycji tych osób. Wydaje mi się, że to zróżnicowanie nie jest korzystne w tym sensie, że 

nie możemy stworzyć standardowego poziomu kompetencji miękkich dla absolwentów 

uczelni. Pracodawcy oczekują od absolwentów określonego poziomu umiejętności zarówno 

twardych, jak i miękkich. 

Co do zasady, rodzaj kompetencji miękkich, które dane osoby powinny w szczególności 

rozwijać, wynika z diagnozy tych kompetencji, czyli konkretnych indywidualnych braków w tym 

zakresie. Jednak biorąc pod uwagę moje spostrzeżenia, wydaje mi się, że kompetencje 

społeczne należy najpierw rozwinąć. Biorąc pod uwagę fakt, że większość pracodawców 

oferuje pracę w zespole, wydaje się, że umiejętność pracy w zespole jest kluczowa. Ponadto 

ważne są szkolenia rozwijające inicjatywę i samodzielne myślenie. Wpływa na potencjał 

rozwojowy danej osoby i jej karierę. 
 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Umiejętności miękkie są bardzo ważne w pracy każdego nauczyciela. Jeśli chodzi o kształcenie 

młodzieży, brak kompetencji miękkich wśród nauczycieli może wpływać na kształt kompetencji 

uczniów. To może być jeden z kluczowych problemów dydaktycznych. 

 

Każdy nauczyciel powinien być swego rodzaju autorytetem zarówno w zakresie kompetencji 

twardych, jak i miękkich. Prowadzone przez lektora zajęcia, ich wartość merytoryczna, a także 



 
 

zaangażowanie nauczyciela akademickiego w mojej ocenie znacząco kształtują postawy 

studentóww ich przyszłym życiu zawodowym. Jednocześnie utrzymywanie wysokich 

kompetencji przez nauczycieli jest dla nich często wyzwaniem ze względu na różne bariery 

organizacyjne, psychologiczne czy finansowe. 

Nauczyciele powinni, oprócz przekazywania wiedzy, kształtować wśród uczniów umiejętności 

miękkie. Wydaje mi się, że można to robić na dwa sposoby. Pierwszy to kształtowanie 

umiejętności miękkich w oparciu o wiedzę praktyczną, m.in. w zakresie zachowań etycznych. 

Drugi to kształtowanie kompetencji w wymiarze ogólnym, a więc jako pewnych umiejętności, 

które rozwijają potencjał danej osoby. Takie podejście wymaga od nauczycieli pewnych 

kompetencji psychologicznych i społecznych. Jest to potrzebne do prawidłowej diagnozy 

zachowań i potrzeb uczniów. 

 
 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Umiejętności miękkie należy rozwijać poprzez trening sytuacyjny. W tym celu należy 

symulować sytuacje biznesowe i sytuacje rynkowe. Następnie obserwując zachowania określić 

mocne i słabe strony stuentów w tym zakresie. Następnie należy przygotować program 

treningu zachowania dla każdej osoby indywidualnie (np. poprzez przypisanie ról). 

 

Za konieczne uważa się istnienie uniwersalnego programu rozwijającego kompetencje 

wszystkich studentów na uczelni. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie pewnych 

standardów w tym zakresie. Oczywistym problemem są jednak bariery organizacyjne i 

programowe i od ich usunięcia zależeć będzie realizacja programu. 

 

Zajęcia prowadzone w ramach programu rozwoju umiejętności miękkich powinny mieć wymiar 

ogólny i zindywidualizowany. Proporcja tych przedziałów powinna moim zdaniem wynikać z 

diagnozy poziomu kompetencji w danej grupie studentów. Zajęcia powinny być prowadzone 

przez przygotowanych trenerów, którzy swoim autorytetem będą w stanie kontrolować grupę. 



 
 

Portugalia 
 

 

Główne wnioski z wywiadów w Portugalii to: 

 

- Umiejętności miękkie mogą uzupełniać umiejętności twarde, ale wyniki studenta można 

oceniać tylko w życiu codziennym i w pracy. 

- Trening umiejętności miękkich powinien być obowiązkowy na każdym kierunku studiów, 

zwłaszcza na kierunkach związanych z ludźmi, takich jak zarządzanie czy medycyna. 

- Umiejętności miękkich należy uczyć na warsztatach, nie ma potrzeby modyfikowania 

programów nauczania, aby ich uczyć. 

- Studenci powinni rozwijać umiejętności miękkie związane z dynamiką komunikacji lub 

empatią. 

- Nauczyciele muszą posiadać umiejętności miękkie, aby motywować uczniów. 

1. Mário Rebelo 
  

 

Numer wywiadu: 1 

 

Data: 20/02/2019 Czas trwania: 29 minut 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
 
Zawód: Nauczyciel 
 
Wykładany przez niego stopień: Licencjat 
 
Temat: Bezpieczeństwo i zdrowie 
 
Kurs: LSTA 
 

 

 

1- Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 

umiejętności miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie?  
 

Kompetencje zdobyte dzięki doświadczeniu 

 
Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 
Są one potrzebne do uzupełnienia umiejętności technicznych, które absolwenci zdobywają na 
uczelni. 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 
 



 
 

Tak, w dzisiejszych czasach są najważniejsze. Umiejętności twarde są łatwe do oceny (np. 

egzaminy), ale umiejętności miękkie nie są mierzalne. Mogą być oceniane tylko w codziennym 

życiu. 

 
Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy?  

Tak, od 20 lat pracuję w przemyśle. 

 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 

 

Tak. Pracowałem z wieloma ludźmi, którzy mieli dużo twardych umiejętności, ale nigdy nie 

osiągnęli sukcesu, ponieważ nie rozwinęli wystarczająco miękkich umiejętności, aby nawiązywać 

kontakt z ludźmi i sytuacjami. 

 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 

 

Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 

Tak, zwłaszcza umiejętności komunikacyjne. Dotyczy to nauczycieli i nie tylko… żyjemy w świecie 

komunikacji, więc ta umiejętność jest bardzo ważna w każdej pracy. 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 

Umiejętności komunikacyjne. Są bardzo cenione przez studentów studiów licencjackich z 

bezpieczeństwa i inżynierii. Również przywództwo wśród nauczycieli jest bardzo istotne. 

Umożliwia pomoc uczniom rozwijać umiejętności miękkie. 

 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 

umiejętności miękkich? 

 

Tak. Niektóre treści powinny rozwijać elastyczność, zarządzanie czasem, współpracę i środowiska 

współpracy… ciągłe uczenie się i umiejętność słuchania innych… 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 

 

Licencjat, na którym uczę, ma niewielu studentów… Kilka lat temu uczyłem na klasach pełnych 

studentów, ale to jest naprawdę skomplikowane dla rozwoju umiejętności miękkich I 

przywództwa nauczycieli, aby rozwijać je w studentach. 

 



 
 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 

Nie. 

 
Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursach zewnętrznych? 
 
Nie. 

 
3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Uważam, że większość naszych absolwentów posiada wystarczający (dobry) poziom kompetencji 
miękkich.  
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Zarządzanie czasem, praca z innymi, komunikacja  
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 
Tak. 

 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Zarządzanie czasem powinno być nauczane na początku studiów licencjackich. Studenci zwykle 

nie wiedzą, jak zarządzać czasem… powinni uczyć się także jak pracować and projektami 

grupowymi… ponieważ musimy pracować z ludźmi, których lubimy i których nie lubimy… 

2. Susana Catarina Machado 
 

 

Numer wywiadu: 2 

 

Data: 15.03.2019 Czas trwania: 10 minut 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Stopień, którego uczy: studia licencjackie I magisterskie  

 

Dziedzina: nauki prawne i społeczne  

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności miękkich. 
 

Są to zachowania i postawy, które ułatwiają pracę z innymi i integrację w społeczeństwie.  
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Bardzo ważne, ponieważ sprawiają, że praca w zespole staje się łatwiejsza. 
 



 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Bez cienia wątpliwości. Podnoszą kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, 

rozwiązywania konfliktów i umiejętności komunikacyjnych. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, przez cztery lata.  
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Nie w kontekście szkolnictwa wyższego.  
 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Są ważne do motywacji studentów.  
 
Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 

 

Pozytywne podejście, umiejętności komunikacji oraz zdolność do nauczania. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

To zależy od kontekstu. W mojej dziedzinie (prawo) trudno by było.. 
 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Około 30. 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie, nigdy. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 

 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Niezbyt dobra.  
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Umiejętności zwiazane z pracą oraz zarządzanie czasem.  
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Tak. 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Umiejętności organizacji oraz zarządzania czasem. 



 
 

3. Bruno Oliveira 
  

 

Numer wywiadu: 3 

 

Data: 19/02/2019 Czas trwania: 9 minut 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Wykładany przez niego stopień: Licencjat (z informatyki)  
Przedmiot: Inżynieria komputerowa 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności 

miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Kompetencje przekrojowe w zakresie pomagania w zdobywaniu umiejętności twardych. 
 
Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 

 
Tak, coraz bardziej… 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, ponieważ muszą pracować w grupach, wchodzić w interakcje rozwijając projekty w 

obszarze Informatyki. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Nie. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, w kontekście mojego doktoratu. 

 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Ważne, bo pomagają mi zrozumieć potrzeby studentów… Niektórzy z nich są bardzo 

autonomiczni, a innych trzeba stymulować. 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Interakcja, zarządzanie konfliktami, zrozumienie czasu uczniów. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Tak, byłoby to rozsądne. 
 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Mam około 50 uczniów na zajęciach… 



 
 

 
Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 

 

Nie. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 

 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni?  
Generalnie kończą na posiadaniu pewnych miękkich umiejętności, zwłaszcza gdy prowadzą 

szkolenia w firmach.  
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Organizować projekty. Relacja zespołowa… 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Tak. Rozwijanie działań nie powinno być związane z kwestiami technicznymi.  
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Praca zespołowa; na przykład w celu zorganizowania corocznego wyzwania… 
 

4. Fábio Silva 
  

 

Numer wywiadu: 4 

 

Data: 21/02/2019 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

Zawód: Nauczyciel 

 

Stopień, którego uczy: Licencjat  i magister 

 

Temat: LSTA 

 

     Czas trwania: 11 min 



 
 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności 

miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Kompetencje pozatechniczne związane z interakcją z ludźmi, które są rozwijane w społeczeństwie. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Tak, bardzo ważne zwłaszcza w zakresie komunikacji. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

 Tak, ponieważ w dziedzinie informatyki bardzo ważna jest umiejętności pracy w zespołach. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, w projektach badawczych w kontekście międzynarodowym. 
 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 

Relacje ze studentami. Musimy być przyjaźni, ale formalni, oddzielając konteksty uczenia się od 

działań pozakształceniowych. Są bardzo ważne, ale oceniam je technicznie. Jednak dynamika 

komunikacji i interakcji jest bardzo ważna. 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Komunikacja i relacje. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Tak, powinni rozwijać działania sprzyjające rozwojowi umiejętności miękkich u studentów, ale 

w kontekście prowadzonych przez nich kursów. 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Około 30 uczniów w klasie. 
 
Zgadzam się z tym stwierdzeniem. W kontekście dużej liczby uczniów nie ma informacji zwrotnej i 

jest mniej interakcji, co jest niekorzystne dla rozwoju umiejętności miękkich.  
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 

 



 
 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Uważam, że zdobywają pewną ilość umiejętności miękkich, ale my moglibyśmy robić to lepiej… 
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Prezentacje publiczne, jak zwrócić na siebie uwagę prezentując projekty… 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Nie, myślę, że wystarczyłyby warsztaty…  
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Już odpowiedziałem… 

 

5. Fábio Dias Duarte 
  

 

Numer wywiadu:5 

 

Data: 11/03/2019 Czas trwania: 20 minut 

 

Instytucja: Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO). 

 

Convidado: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Dziedzina, której/ którego uczy: Economia (Especialidade: Finanças) 
Profession: Teacher 

 

Subject: - ESTG: LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP: MFE 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 

umiejętności miękkich.. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla 

ciebie? 
 

Są to zdolności i umiejętności nietechniczne, które rozwija się w interakcji z ,,aktorami” 

społeczeństwa: firmami, stowarzyszeniami, grupami ludzi o tych samych zainteresowaniach 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Tak, uważam, że zastosowanie umiejętności twardych w kontekście firm zwiększa się poprzez 

rozwój umiejętności miękkich. Zaobserwowałem to podczas pracy w firmach. 
 



 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, zdecydowanie, wierzę, że coraz więcej firm stara się znaleźć osoby z twardymi i miękkimi 

umiejętnościami nawet w obszarach STEM… 
 

W tym kontekście bardzo ważne są umiejętności komunikacji i mowy ustnej. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, byłam kierownikiem finansowym start-upu i miałam też obowiązki związane z zasobami 

ludzkimi. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, podczas wspomnianego wcześniej doświadczenia. 

 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Empatia i umiejętność tworzenia powiązań ułatwia dzielenie się wiedzą i zwiększa motywację 

uczniów. 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 

Umiejętności komunikacyjne i umiejętność rozumienia uczniów w celu adekwatnego 

przemówienia do słuchaczy. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Naprawdę nie mam zdania na ten temat… Uważam, że większość wykładowców promuje 

umiejętności miękkie w swoich modelach oceny. 
 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Mam około 50/60 studentów na studiach licencjackich i około 10 na magisterskich… Zgadzam 

się, że umiejętności miękkie są bardziej rozwinięte przy mniejszej liczbie studentów niż na 

studiach licencjackich, ponieważ na pierwszych latach studenci czują się mniej komfortowo 

poza swoimi grupami … 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 

 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 



 
 

Wierzę, że moi studenci mają relatywnie wysoki poziom umiejętności miękkich, co wiąże się z 

tym, że pracuję stosunkowo w małej instytucji ze stabilną grupą wykładowców. 
  

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Komunikacja werbalna i niewerbalna, krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna, 

elastyczność, zdolność adaptacji, odporność, autonomia, myślenie globalne. 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Myślę, że powinny istnieć, ale nie muszą być obowiązkowe! Nasza Instytucja promuje bardzo 

dużo wydarzeń, ale niestety nie mają one takiej płynności, jaką byśmy sobie życzyli. Mamy 

nawet Biuro Przedsiębiorczości… 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Wcześniej odpowiedziono. 

 

6. Ana Isabel Coelho Borges 
 

 

Numer wywiadu: 6 

 

Data: 04/04/2019 Czas trwania: 20 minut 

 

Instytucja: Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO) 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Stopień, którego naucza: studia licencjackie I magisterskie 
 
Przedmiot: Matematyka, Nauki o Biznesie. 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności 

miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Dla mnie umiejętności miękkie to kompetencje osobiste/społeczne, takie jak komunikacja, 

interakcja, umiejętność pracy w grupie… Nie są to umiejętności twarde, takie jak arytmetyka. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Są niezwykle istotne. W dłuższej perspektywie odpowiadają za „szczęśliwy” rozwój zawodowy. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, uważam, że w dzisiejszych czasach rynek radykalnie się zmienia i istnieje duże 

zapotrzebowanie na ludzi, którzy łatwo dostosowują się do zmian w otoczeniu. Wymaga to 

innych umiejętności niż te, które są zwykle nauczane na polu akademickim. Można powiedzieć, 



 
 

że można by poprosić inżyniera o opracowanie jakiegoś projektu związanego z marketingiem 

cyfrowym w celu wypromowania produktu… Wymaga to dużo samodzielnej pracy i 

umiejętności daleko wykraczających poza te, które są powszechnie nauczane na 

uniwersytetach… 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, pracowałem w centrum umiejętności zawodowych związanych z firmami. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, obecnie opracowuję wspólny projekt, który będzie dotyczył wielu firm. 
 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela?  
Tak, zdecydowanie… Możemy stymulować uczniów za pomocą strategii, takich jak gratulacje, 

gdy pomyślnie rozwiążą zadanie, co zwiększa jego własny wizerunek i stymuluje jeszcze lepsze 

wyniki. 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Wielozadaniowość, przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, aby słuchać i rozumieć 

PYTANIA uczniów. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Niektóre treści powinny być zawarte w niektórych kursach, aby rozwijać umiejętności miękkie u 
studentów. 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Od 30-60… to zależy od kursu. 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie, nigdy. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 

 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Różni się… w zależności od stopnia studiów… Na przyklad licencjat z nauk o biznesie jest pełen 

studentów z miękkimi umiejętnościami. 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 



 
 

Wielozadaniowość, organizacyjne, krytyczne myślenie, komunikacja werbalna i wizualna, 

komunikacja publiczna, umiejętność adaptacji do zmian, inteligencja emocjonalna oraz 

kompetencje międzykulturowe i interpersonalne. 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Programy umiejętności miękkich powinny być obowiązkowe na każdym kierunku studiów, 

zwłaszcza na kierunkach związanych z ludźmi, takimi jak zarządzanie, medycyna...  
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Wielozadaniowość, organizacyjne, krytyczne myślenie, komunikacja werbalna i wizualna, 

komunikacja publiczna, umiejętność adaptacji do zmian, inteligencja emocjonalna oraz 

kompetencje międzykulturowe i interpersonalne… 

7. Marisa Roriz Ferreira 
          

Numer wywiadu: 7 

 

Data:01/04/2019 Czas trwania: +-10 minut 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO) 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Stopień, którego uczy: Studia licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Nauki o biznesie. 
 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 

umiejętności miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla 

ciebie? 
 

Oznaczają kompetencje komunikacji społecznej. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Tak, są. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Przyczyniają się do lepszej integracji studentów na rynku pracy, ponieważ zazwyczaj ułatwiają 

integrację. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, przez rok.  
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 



 
 

 

Nie. 
 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Tak, są, ponieważ mają umożliwiają tworzenie empatii/ 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Trudno powiedzieć, ale generalnie komunikacja, kreatywność i empatia to te, które przyszły mi 

do głowy… Nie mogę jednak sprawdzić, czy to wystarczy, aby zdefiniować dobrego 

nauczyciela… 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Nie, uważam, że muszą trzymać się treści zaproponowanych w programie kursów. 
Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 

Około 30. Jeśli mam około 50, jak na zajęciach z marketingu, interakcja jest mniejsza… 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie, podchodzę sceptycznie do nabywania umiejętności miękkich za pomocą formalnego kursu. 

 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Różnie to oceniam. 
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

To zależy… 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Nie. 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Nie zgadzam się na kursy rozwijające umiejętności miękkie, ale wierzę, że są działania, które 

mogą ułatwić ich zdobycie… 

8. Maria Teresa Barros 
 

 

Numer wywiadu:8 

 



 
 

Data:06/04/2019 Czas trwania: +-10 min 

 

Instytucja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO) 

 

Zawód: Nauczyciel 
 
Stopień, którego uczy: Studia licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Nauki o biznesie. 

 

1. Pytania do analizy punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia umiejętności 

miękkich. Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Kompetencje społeczne, które rozwijają się przez doświadczenie i ułatwiają nabywanie 

umiejętności twardych. 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 

 

Tak, niewątpliwie… Ludzie są bardziej narażeni na kilka grup odbiorców za pośrednictwem 

mediów społecznościowych, dlatego bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na 

komunikację z wieloma różnymi ludźmi… 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, empatia jest bardzo ważna w kontekście pracy, ponieważ upraszcza proces zarządzania 

zespołami… 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, od kilku lat. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak w kontekstach badawczych. 
 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Tak, bardzo ważne, aby komunikować się ze studentami w odpowiedni sposób, który może 

ułatwić proces uczenia się i zmotywować ich do rozwijania projektów w ich obszarze 

zainteresowań. 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Umiejętności komunikacyjne, motywacja, zarządzanie konfliktami i uproszczenie… 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Robią to w ramach swoich kursów, korzystając z narzędzi, których większość z nas nauczyła się 
wykorzystywać. 

 



 
 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

To prawda, ale w zależności od tematu i wygody nauczyciela… Czasem trudniej jest zarządzać 

kilkoma osobami, bo łatwo można się skupić gdzie indziej… Jednak uczę średnio 30/40 

studentów na studiach licencjackich i 20 na studiach magisterskich.. 

Oczywiście łatwiej jest zarządzać grupą mniejszą niż 50 studentów.  

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 
3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 
 

Uważam, że są bardziej przygotowani niż studenci wywodzący się z dużych uczelni, ponieważ 

proces uczenia się jest bardziej ukierunkowany na mniejszą grupę.  
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

zarządzanie czasem, tolerancja na zmiany; komunikacja głosowa (werbalna i niewerbalna). 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Tak, poprzez warsztaty i kursy nieobowiązkowe… 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Wcześniej odpowiedziano. 

 



 
 

Rumunia: 
 

 

Wnioski z wywiadów w Rumunii:  

 

- Głównymi potrzebami uczniów w zakresie umiejętności miękkich są w dzisiejszych 

czasach: zarządzanie konfliktami, rozwiązywanie problemów, komunikacja 

interpersonalna, punktualność, adaptacyjność, równość płci, negocjacje, krytyczne 

myślenie i aktywne słuchanie. Ważna jest również przedsiębiorczość związana z 

umiejętnościami miękkimi. 

- Niektóre sektory wymagają od studentów więcej umiejętności miękkich niż inne, ale 

ogólnie umiejętności miękkie są potrzebne i wymagane przez pracodawców wszystkich 

sektorów. 

- Pracodawcy powinni być bardziej w kontakcie ze studentami. 

- Niektórzy nauczyciele uważają, że do rozwijania pewnych miękkich umiejętności, takich 

jak praca zespołowa, potrzebne są duże grupy uczniów; inni uważają, że idealna liczba 

uczniów do trenowania umiejętności miękkich w sytuacjach w klasie to 12-15. 

- Niektórzy nauczyciele uważają, że umiejętności miękkie są niezbędne i powinny być 

uwzględnione w programie akademickim, inni uważają, że nauczyciele powinni pełnić 

rolę trenera, a uczniowie powinni być bardziej otwarci na metody kształcenia. 

1. George Carutasu 
  
 

 

 Numer wywiadu: 1 
 

Data: 13 lutego 2019 
 

   Czas trwania:  1 godz. 
DANE PERSONALNE: 

 
Instytucja pracuje dla: Rumuńsko-Amerykańskiego Uniwersytetu 
 
Zawód i dziedzina pracy: Profesor, Dziekan 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: IT 
 
Szkolenie: Architektura komputerowa, Systemy CRM, Zarządzanie projektami 
 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

  



 
 

1. Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 
 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Na naszym kierunku kompetencje miękkie są obok twardych bardzo ważne. Komunikacja 

osobista jest jedną z najważniejszych.  

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Zdecydowanie kompetencje miękkie są bardzo ważne w kontekście zatrudnienia. 
 
 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 
Tak, umiejętności miękkie pomagają studentom szybciej wejść na rynek pracy. Zachęcam 

również studentów do nabycia wszystkich umiejętności miękkich wspierających działalność 

przedsiębiorczą i chciałbym, aby co najmniej 30% studentów wybrało tę ścieżkę. 

 

 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, pracowałem wcześniej w kilku prywatnych firmach. RAU to nie mój pierwszy pracodawca. 
 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 
 
 

 

2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

To oczywiste, że są bardzo ważne, a te miękkie umiejętności stają się najbardziej 

wartościowym atutem absolwentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Zarządzanie konfliktami, komunikacja i rozwiązywanie problemów są bardzo ważne. 
 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Tak, zwłaszcza angażowanie się w zajęcia pozalekcyjne ze studentami. 
 
 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 



 
 

 
W Rumunii obowiązują zasady dotyczące maksymalnej liczby uczniów uczęszczających na 

zajęcia, więc nie mamy takich problemów (25 studentów/seminaria, 150 studentów/kurs). 

 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Tak, umiejętności komunikacyjne, umiejętności międzykulturowe. 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Komunikacja (języki obce), ale kurs obejmowały umiejętności twarde.  
 
 
 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Powinniśmy dostosować się do nowego, zmieniającego się paradygmatu tego pokolenia, 

zwłaszcza, że nie mogli skupić uwagi dłużej niż 20 minut na temacie. Poza tym uważam, że nasi 

absolwenci osiągnęli całkiem niezły poziom umiejętności miękkich 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Wszystkie umiejętności miękkie związane z przedsiębiorczością, w tym: komunikacja, praca 
zespołowa. 

 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Nawet w obecnych programach nauczania mamy pewne zajęcia, które skupiają się na 

umiejętnościach miękkich, ale nie są całkowicie poświęcone określonej umiejętności miękkiej.  

 

 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Zwłaszcza praca zespołowa i role odgrywane w takich zespołach. 



 
 

 

2. Georgiana Surdu 
 

 

Numer wywiadu: 2 
 

Data: 13 lutego 2019 
 
Czas trwania: 1 godzina 

 
DANE PERSONALNE: 

 

Instytut, dla której pracuje: Rumuńsko-Amerykański Uniwersytet 

Zawód i dziedzina pracy: Wykładowca, Prodziekan 

Wykładane przez nią stopnie: licencjackie i magisterskie 

Temat: Ekonomia 

Kurs: Negocjacje biznesowe, Zarządzanie biznesem międzynarodowym 

 
PYTANIA: 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- PYTANIA umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Trochę trudno jest dokładnie zdefiniować to pojęcie, ponieważ umiejętności te nie odnoszą się 

do żadnych konkretnych dyscyplin, które są nauczane na poziomie akademickim. 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Zdecydowanie tak, ale wiele zależy od tego, jaką pracę wybierzesz. W przypadku pracy w IT być 

może umiejętności twarde są bardziej wartościowe, ale jeśli chcesz pracować w branży 

hotelarskiej, prawdopodobnie twoje umiejętności miękkie będą kluczowym punktem podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, oczywiście. 
 
 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 



 
 

Tak. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 
 
 
2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 

 

Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Absolutnie. Z perspektywy nauczyciela w dużej mierze zależy to od jego umiejętności 

przekazywania informacji uczniom. Trzeba też być punktualnym, poprawnym w ocenie, być 

wzorem dla uczniów. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Komunikacja interpersonalna. 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Zależy to od każdej osoby, ale jednocześnie bardzo dużo od tematu kursu, ponieważ niektóre 

przedmioty są bardziej przychylne dla włączenia umiejętności miękkich. 

 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Czasami w przypadku niektórych klas duża liczba studentów nie pomaga.  
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Tak, myślę, że tak, ale kiedy byłem studentem, to nie był dobry okres na promowanie 
umiejętności miękkich. 

 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Tak, za każdym razem, kiedy mogę. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Ogólnie poziom jest dobry, ale firmy są szczególnie zainteresowane umiejętnościami 

komunikacyjnymi, umiejętnościami przywódczymi i umiejętnościami rozwiązywania 

problemów. Jednocześnie pracodawcy powinni być bardziej obecni wśród studentów. 
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 



 
 

 

Ogólnie poziom jest dobry, ale firmy są szczególnie zainteresowane umiejętnościami 

komunikacyjnymi, umiejętnościami przywódczymi i umiejętnościami rozwiązywania 

problemów. Jednocześnie pracodawcy powinni być bardziej obecni wśród studentów. 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 

 

Komunikacja interpersonalna, umiejętności miękkie związane z przedsiębiorczością, równość 

płci, negocjacje, punktualność i zdolność adaptacji.  

 
Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Niekoniecznie, bo na naszej uczelni studenci mają wiele możliwości przystąpienia do zajęć 

pozalekcyjnych poświęconych umiejętnościom miękkim. Uczniowie potrzebują połączenia 

twardych i miękkich umiejętności i mogą poprawić te miękkie umiejętności poprzez uczenie się 

przez całe życie. 

3. Iuliu Ivanescu 
 

 

Numer wywiadu: 3 
 

Data: February 13, 2019 
 
Czas trwania: 1 godz. 
 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja pracuje dla: Rumuńsko-Amerykański Uniwersytet 
 
Zawód i dziedzina pracy: Wykładowca, Prodziekan 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Ekonomia 
 
Kurs: handel międzynarodowy, polityki handlowe 

 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 



 
 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Kompetencje, które pomogą absolwentowi uzupełnić nabyte podczas studiów umiejętności i 

ułatwią mu wejście na rynek pracy i pomogą mu rozwijać się zawodowo. 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Są obowiązkowe. Są niezbędne. Są zasadnicze.  
 
Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w sprzyjaniu włączania do pracy nowych 
absolwentów?  
Tak, umiejętności miękkie pomagają studentom szybciej wejść na rynek pracy. Zachęcam 

również studentów do nabycia wszystkich umiejętności miękkich wspierających działalność 

przedsiębiorczą i chciałbym, aby co najmniej 30% studentów wybrało tę ścieżkę. 

 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Niestety nie. Od początku byłam zatrudniona w RAUU. 
 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 
 
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Osobiście uważam, że poziom umiejętności miękkich w dużej mierze zależy od kursów 

prowadzonych przez każdego nauczyciela, ale możemy podkreślić umiejętności informatyczne i 

komunikacyjne. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Umiejętności informatyczne i komunikacyjne. 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Tak, zdecydowanie. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w to działanie. 
 
 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 



 
 

Im większa liczba studentów, tym trudniej jest monitorować każdego ucznia. Korzystając z 

wirtualnych platform online lub różnych narzędzi programowych, możemy zwiększyć 

efektywność tej działalności. 

 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Niestety nie. 
 
 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Komunikacja (języki obce).  
 
3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Nigdy nie możemy powiedzieć, że absolwenci osiągnęli „wystarczający” poziom umiejętności 

miękkich. Muszą mieć świadomość, że muszą stale dostosowywać swój poziom umiejętności 

miękkich do zmieniających się wymagań rynku pracy. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Wszystkie umiejętności miękkie związane z przedsiębiorczością, w tym: komunikacja, praca 
zespołowa. 

 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Prowadzimy szereg zajęć, zwłaszcza pozalekcyjnych, poświęconych rozwojowi umiejętności 

miękkich. 

 

 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Komunikacja ustna i pisemna, wystąpienia publiczne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
 



 
 

 

4. Mariana Coanca 
 
 

  

Numer wywiadu: 4 
 

Data: 13 luty 2019 

 

    Czas trwania: 1 godzina 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański 
 
Zawód i dziedzina pracy: Starszy wykładowca 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Języki obce 
 
Kurs: Komunikacja biznesowa w języku angielskim 

 

 
 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Zdolności danej osoby do stania się dobrym liderem, doskonalenia umiejętności 

komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów w odpowiednim czasie i 

podejmowania decyzji, ale także przyjmowania krytyki w miejscu pracy oraz umiejętności 

przezwyciężania tych chwil i poprawy ogólnych cech. 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Oczywiście są bardzo ważne i wiele mojej pracy skupia się na tym celu. 
 
 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów?  

 

Tak, zdecydowanie. 



 
 

 
 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Nie pracowałam ściśle mówiąc, ale brałam udział w różnych działaniach z prywatnymi firmami. 
 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Nie. 
 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Absolutnie. Dobra komunikacja ze studentami i kolegami pomaga nam osiągać dobre wyniki w 

każdej działalności. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Myślę, że wszystkie z nich są ważne, wspominając tylko o komunikacji interpersonalnej, 

przywództwie czy rozwiązywaniu problemów. 

 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Myślę, że zawsze jest miejsce na poprawę, a zwłaszcza Program Erasmus pomógł nam zdobyć 

nowe umiejętności i znacznie poprawić nasze dotychczasowe umiejętności poprzez wzajemne 

ćwiczenia się z naszymi zagranicznymi kolegami. 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Zwykle pracuję z maksymalnie 50 uczniami i moim zdaniem taka liczba nie wpływa na jakość 

procesu uczenia się, ale nawet pomaga mi tworzyć różne scenariusze, które pomagają uczniom 

rozwijać określone umiejętności. 

 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Oczywiście przez cały okres studiów miałam okazję odbyć różne szkolenia, zwłaszcza 

skoncentrowane na komunikacji. 

 

 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 



 
 

Tak, zawsze wykorzystuję każdą możliwość rozwoju. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Ogólnie poziom jest dobry, ale firmy są szczególnie zainteresowane umiejętnościami 

komunikacyjnymi, umiejętnościami przywódczymi i umiejętnościami rozwiązywania 

problemów. Jednocześnie pracodawcy powinni być bardziej obecni wśród studentów. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Komunikacja interpersonalna, przywództwo, rozwiązywanie problemów. 
 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Uważam, że każdy program studiów powinien zawierać umiejętności miękkie, ale w domyśle 

stawiamy na rozwój umiejętności miękkich dla studentów. Zresztą istnieje potrzeba 

opracowania specjalistycznych kursów rozwijających umiejętności miękkie, biorąc pod uwagę 

zainteresowanie pracodawców tymi miękkimi umiejętnościami 

 

 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

W szczególności ćwiczenia praktyczne rozwijające pracę zespołową, umiejętności przywódcze 

oraz rozwijające asertywność wśród uczniów. 

5. Norel Neagu 
 
 

Numer wywiadu: 5 
 

Data: 14 luty 2019 
 
Czas trwania: 1 godz. 

 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański 
 
Zawód i dziedzina pracy: Starszy wykładowca 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 



 
 

Temat: Prawo 
 
Kurs: Prawo karne, europejskie postępowanie karne 
 

 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 
 

 

Przypuszczam, że jest to antonim umiejętności twardych, szczególnie w obszarze moich 

zainteresowań. Umiejętności miękkie uzupełniają umiejętności twarde. 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Musisz wiedzieć, jakie są wymagania dla wybranej pracy z dziedziny prawa. Jako prawnik 

musisz posiadać umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, pracy zespołowej, rozwiązywania 

problemów i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Jako prokurator krytyczne myślenie 

jest bardzo ważne, obok pracy zespołowej. Jako sędzia musisz słuchać, potrzebujesz 

krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Różne umiejętności są ważne dla różnych 

zawodów. 

 
Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, zdecydowanie. 
 
 Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 

 

Tak. 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 
 
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 



 
 

Absolutnie. Musisz mieć możliwość sprawnego i efektywnego dostarczania informacji 

studentom. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Komunikacja interpersonalna. 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Zależy to od każdej osoby, ale jednocześnie bardzo dużo od tematu kursu, ponieważ niektóre 

przedmioty są bardziej przychylne dla włączenia umiejętności miękkich. 

 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Zwykle pracuję z 25 studentami. Każda liczba powyżej komplikuje pracę. Idealnie wolę 

pracować z 12-15 uczniami, aby umożliwić uczniom pracę w zespołach przy grach z 

odgrywaniem ról. 

 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie jako student. 
 
 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Tak. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich.Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu 
kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej uczelni?  
Nie jestem zadowolony z obecnego poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów. 

Prawdopodobnie potrzebujemy więcej kursów z umiejętności miękkich. Mówiąc jako 

pracodawca, zauważyłem dużo miejsca do poprawy. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Komunikacja interpersonalna, etyka, praca zespołowa, odporność na stres. 
 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 
Tak, związane z pracą. 



 
 

6. Olga Potecea 
  
 

Numer wywiadu: 6 
 

Data: 14 lutego 2019 
 

     Czas trwania: 1 godz.  
 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański 
 
Zawód i dziedzina pracy: Starszy wykładowca, kierownik działu 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Ekonomia 
 
Kurs: rachunkowość ogólna, rachunkowość zarządcza 

 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

1- PYTANIA umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Umiejętność pracy w określonej dziedzinie, do pracy, którą formuje uczeń. 
 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Umiejętności miękkie stanowią pewną przewagę dla tych, którzy je rozwinęli, w porównaniu z 

tymi, którzy się nie zajmowali się tym. 

 
Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Tak, oczywiście. 
 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak. Ze względu na moją specjalizację mogę pracować jednocześnie dla RAU i firm prywatnych. 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, w co najmniej dwóch.  
 
 



 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Tak. Bardzo ważne jest, aby móc przekazać uczniom umiejętności praktyczne, poza teorią.  

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Komunikacja, rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie. 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Tak. Mogliby odgrywać jeszcze większą rolę, ale jednocześnie uczniowie powinni być bardziej 

otwarci w tym procesie.  

 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Obecnie nie mamy tego problemu z zajęciami. 
 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie. 
 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie bardzo. Musiałem znaleźć po drodze rozwiązania i dostosować się do wymagań. 
 
3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Myślę, że nasi absolwenci osiągają dobry poziom umiejętności miękkich, wskazuje na to  szybki 

wskaźnik zatrudnienia. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Wszystkie umiejętności miękkie związane z przedsiębiorczością, komunikacja, praca zespołowa. 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Istnieje kilka programów studiów, które prowadzą fakultatywne zajęcia z umiejętności miękkich. 
 



 
 

7. Stefan Ionescu 
   
 

      Numer wywiadu: 7 
 

Data:  14 lutego 2019 
 

     Czas trwania: 1 godz. 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański 
 
Zawód i dziedzina pracy: Wykładowca 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Analiza danych 
 
Kurs: Statystyka, Ekonometria 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci? 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
Myślę, że nie ma uniwersalnej definicji, ale możemy ją podzielić na dwie kategorie: 

umiejętności interpersonalne i umiejętności intrapersonalne. 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Zdecydowanie. Twarde umiejętności nie wystarczą, aby mieć dobrą pracę i działać w swoim 
zawodzie. 

 
 

Do you think soft skills are important to favor labor incorporation of new graduates? 
 

Tak oczywiście. Im lepszy poziom umiejętności miękkich, tym większe szanse na znalezienie 
lepszej pracy. 

 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak. 
 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 



 
 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Absolutnie. Musisz mieć możliwość sprawnego i efektywnego dostarczania informacji uczniom. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Zdecydowanie komunikacja interpersonalna, ale też kreatywność..  
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Jasne, muszą być bardzo zaangażowani. 
 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Zwykle pracuję z 50-60 studentami, ale miałem jeszcze wyższe grupy. 
 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie jako student, ale na kursach psychologiczno-pedagogicznych po maturze. 
Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 

 

Tak. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Mają dość dobry poziom umiejętności miękkich, ale jest ,,miejsce” na poprawę. Powinni mieć 

świadomość, że pracodawcy szczególnie poszukują umiejętności krytycznego myślenia, 

umiejętności rozwiązywania problemów, czy też skutecznej komunikacji. 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Przywództwo, zarządzanie konfliktami, zarządzanie stresem, wytrwałość. 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Tak, na pewno pomogłyby studentom, a jednocześnie ułatwiłyby nam pracę jako profesorów. 
 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 



 
 

Prawdopodobnie nie powinien to być akademicki, sztywny kurs, ale z dużym naciskiem na stronę 
praktyczną. 

8. Tudor Edu 
  
 

Numer wywiadu: 8 
 
Data: 14 lutego 2019 
 
Czas trwania: 1 godz. 
 
DANE PERSONALNE: 

 

Instytucja, w której pracuje: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański 
 
Zawód i dziedzina pracy: Starszy wykładowca, kierownik działu 
 
Wykładane przez niego stopnie: licencjackie i magisterskie 
 
Temat: Ekonomia 
 
 
PYTANIA: 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- PYTANIA umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Inne kompetencje wspierające główne kompetencje zdobyte na kursach akademickich. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Są niezbędne.  
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów?  

 

Tak, na pewno. 
 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Tak, od 20 lat w dziedzinie badań.  
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak. 
 
 
 



 
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Absolutnie. Bez umiejętności miękkich w zasadzie nie możesz wykonywać swojej pracy. 
 
 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Myślę, że najważniejsza jest komunikacja (pisemna i ustna), która pozwala przekazać 

uczniom/studentom swoje pomysły.  

 

 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Oczywiście. Są niezbędne dzisiaj i będą niezbędne również w przyszłości. 
 
 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Zawsze wolę pracować z mniejszą liczbą uczniów, zarówno w zakresie umiejętności miękkich, jak i 
twardych.  
 
Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 

 

Nie, nie pamiętam, żebym odbył.  
 
 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Tak. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Zawsze istnieje sprzeczność między oczekiwaniami środowiska prywatnego a oczekiwaniami 

absolwentów. Oczywiście zawsze jest lepszy sposób na przygotowanie studentów do 

sprostania wymaganiom rynku pracy. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Komunikacja interpersonalna, krytyczne myślenie, praca zespołowa. 
 
 
 



 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Umiejętności miękkie są niezbędne, więc zdecydowanie powinny być częścią wszystkich 
programów akademickich. 



 
 

Hiszpania 
 
 

Wnioski z wywiadów przeprowadzonych w Hiszpanii: 

 

- Studenci czasami nie wiedzą, czym są umiejętności miękkie, ale kiedy poznają koncepcję, 

wykazują duże zainteresowanie nią. 

 - Zajęcia proponowane do treningu umiejętności miękkich: 

* Debaty mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i empatii. 

* Działania wolontariackie. 

* Konkursy do rozwiązywania wyzwań. 

* Zajęcia ,,przełamujące lody” 

* Odgrywanie ról. 

*Prezentacje Pitch 

* Programy mentorskie. 

 

- Umiejętności miękkie mogą być postrzegane jako profesjonalna postawa podczas rozmów 

kwalifikacyjnych i mogą również ułatwiać włączenie do zespołów roboczych lub projektów. 

- Umiejętności miękkie to kwestia nierozstrzygnięta w wielu stopniach. Powinni być szkoleni 

we wszystkich przedmiotach lub stopniach. Studenci powinni być szkoleni i kształceni w 

zakresie umiejętności miękkich, oprócz innych umiejętności technicznych i wiedzy. 

 - Należy wprowadzić ewaluację rówieśniczą wśród nauczycieli, aby zmotywować ich do 

doskonalenia swoich umiejętności miękkich i zachęcić ich do samodzielnego szkolenia. 

1. Ana Bernabeu Tello 
 
 

 

Numer wywiadu: 1 
 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, w której pracuje: UNIWERSYTET W VIGO 
 
Zawód i dziedzina pracy: WYKŁADOWCA/BADACZ, GEOLOGIA MORZA 
 
Wykładany przez niego stopień: NAUKA O MORZU 
 
Temat: OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNA  
Kurs: 3º 

 

PYTANIA: 
 



 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Oceanografia geologiczna (zwana również geologią morską) jest jedną z najszerszych dziedzin 

nauk o Ziemi i obejmuje wiele poddyscyplin, w tym geofizykę i tektonikę płyt, petrologię i 

geochemię, procesy sedymentacji oraz mikropaleontologię i stratygrafię. Oceanografia 

Geologiczna skoncentruje się na badaniu podstawowych procesów ziemskich wpływających na 

sedymentację w obszarach litoralu, ponieważ osady są główną cechą geologiczną tego regionu. 

Przedmiot obejmie podstawowe techniki badania topografii, struktury, sedymentacji i 

powiązanych procesów geologicznych na tych obszarach, aby odkryć, w jaki sposób powstały i 

jak zachodzące procesy (dynamika wybrzeża, zmiana klimatu, wpływ człowieka...) mogą je 

zmienić w przyszłość. 

 

Moi studenci należą do stopnia nauk o morzu i studiują pierwszy semestr 3 roku. Są to studenci 

o średnio-niskim dorobku (w stosunku do dostępu do uczelni), o średniej motywacji, chociaż 

przedmiot stosowany wzbudza ich zainteresowanie i uczestnictwo w zajęciach. 

 

1- PYTANIA umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Rozumiem, że są to umiejętności przekrojowe, niezwiązane z konkretną wiedzą, ale raczej związane 

z tym, jak radzić sobie z pracą, relacjami osobistymi itp., niezależnie od omawianego tematu. 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

 
Tak, uważam, że kompetencje miękkie są ważne w wielu dziedzinach naszego życia, w tym w 
pracy.  

 
 
 

Do you think soft skills are important to favor labor incorporation of new graduates? 
 

Tak, uważam, że umiejętności miękkie są ważne, ale ta idea nie jest jeszcze zaszczepiona w 

społeczeństwie, a tym bardziej w hiszpańskim świecie biznesu. 

 

 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Nie 
 
 
 



 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, wielokrotnie. 2. Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności 
miękkich u uczniów. 

 

Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Tak, uważam, że umiejętności miękkie są niezbędne we wszystkich działaniach zawodowych, 

tym bardziej, gdy pracujesz z innymi ludźmi i uczysz swoich studentów przedmiotów 

zawodowych. 

 

 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Myślę, że najważniejsze byłoby: 
 

• Dobre umiejętności komunikacyjne 
 

• Motywacja 
 

• Zaangażowanie etyczne 
 

• Zdolność organizacyjna i planistyczna 
 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 
 

Być może, ale przy wystarczających zasobach (zmniejszona liczba uczniów, skrócone godziny 

nauczania, specyficzna formacja na coachingu itp.). W każdym razie jest to obszar edukacyjny, 

który powinien być rozwijany od czasów szkoły podstawowej 

 

 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. Ilu 

uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

Zależy to od rodzaju klasy, od 20 do 50 studentów. 
 
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Tak, odbyłam kilka kursów umiejętności miękkich na mojej uczelni. 
 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie 
 
 

3. Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 



 
 

Myślę, że wśród moich uczniów istnieje duża ignorancja na temat kompetencji miękkich, ale kiedy 

od czasu do czasu mówię o kompetencjach miękkich, wykazują duże zainteresowanie tym 

tematem. 

 

 Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 

• Umiejętności komunikacyjne 

• Umiejętności komunikacyjne 

• Praca zespołowa 

• Podejmowanie decyzji 

• Zaangażowanie etyczne 

•  Zdolność do krytyki i samokrytyki 

• Inicjatywa 
• • Kreatywność. 

 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Tak, tak myślę. 
 
 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Debaty, dzięki którym studenci mogą rozwijać komunikację, umiejętności 

pracy zespołowej i empatię. 

Działania wolontariackie 

Konkursy na rozwiązywanie wyzwań (związane ze stopniem) 

 

2. Olalla Nieto Faza 
 
 

Numer wywiadu: 2 
Data: 8 marca 2019  
Czas trwania: 1 godz. 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja pracuje dla: Universidade de Vigo 
 
Zawód i dziedzina pracy: Adiunkt (Profesora Contratada Doctora) Chemii Organicznej 
 
Wykłada: nauka o żywności (studia licencjackie), chemia teoretyczna i modelowanie molekularne 
(studia magisterskie) 
 
Temat: chemia organiczna (nauka o żywności), język obcy (TCCM), laboratorium chemii 
obliczeniowej (TCCM) 



 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- PYTANIA umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Umiejętności, które nie są bezpośrednio związane ze znajomością dyscypliny lub 

umiejętnościami technicznymi. Umiejętności, które są wymagane i można je przenieść na 

dowolny zawód. W kontaktach z absolwentami wyższych uczelni najczęściej odnoszą się one 

do umiejętności interpersonalnych (praca zespołowa, negocjacje, komunikacja) oraz 

krytycznego myślenia (umiejętność analizy i interpretacji złożonych danych, logiki posługiwania 

się itp.) 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Myślę, że są one kluczowe dla sukcesu naszych absolwentów, zwłaszcza w miejscach pracy, 

które odpowiadają ich formalnym kwalifikacjom (w Hiszpanii jest dużo przewyższonych 

kwalifikacji). Wiedza techniczna może i będzie musiała być pozyskiwana, kiedy jest potrzebna 

do danej pracy i to właśnie te umiejętności pozwolą na tę aktualizację. 

 

 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne, aby sprzyjać włączaniu do pracy nowych 
absolwentów? 

 

Moim zdaniem są, ponieważ mogą umożliwić stworzenie profesjonalnej postawy w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej i wyznaczać różnicę między kandydatami. Ułatwiają również 

włączenie do dowolnego zespołu lub projektu. 

 

 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Miałem tylko 4-miesięczny staż w przemysłowej placówce badawczej. Dostałem dobry 

mentoring i mnóstwo okazji do interakcji z hierarchią w firmie, z dostawcami itp. zyskanie 

dobrego wglądu w to, jaka byłaby praca absolwenta uczelni w firmie. 

 

 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Nie, moje badania są teoretyczne i raczej dalekie od nauk stosowanych.  



 
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u 

uczniów. Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 

Są ważne. Nauczanie polega na ciągłej interakcji z ludźmi. Dobry nauczyciel musi być 

zintegrowany w zespole ze swoimi kolegami i potrafić dobrze komunikować się z uczniami i ich 

prowadzić w dobrym kierunku. 

 
 

Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 
 

Komunikacja, przywództwo i praca w grupie.  
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Myślę, że powinniśmy, ale nie jestem pewien, czy powinniśmy to robić w czasie przeznaczonym na 

klasyczne „przedmioty”. Trudno jest robić dobrze różne rzeczy w tym samym czasie, a jeśli 

zaczniemy „uczyć” i „oceniać” takie rzeczy, jak praca zespołowa w matematyce, ryzykujemy, że nie 

będziemy dobrze uczyć całek. 
  

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. 
 
Niekoniecznie. Coaching nieformalny, który jest obecnie najbardziej rozpowszechniony, będzie 

utrudniony przez duże klasy, jednak duża liczba studentów na kursie otwiera możliwość 

wprowadzenia pracy w zespołach, debaty i innych działań w sposób efektywny, który nie byłby 

możliwy w mniejszych grupy. Te zajęcia, jeśli są dobrze zaprojektowane, mogą lepiej rozwijać te 

umiejętności, lepiej naśladując doświadczenia „z rzeczywistego świata”. 

 
 

Ilu uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 
Zależy od roku, od 12 do 40. 

 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Nie podczas moich studiów. Uczestniczę w programie wolontariatu, w ramach którego 

przeszkolono profesorów, aby później mogli zostać trenerami studentów (MEET). 
 

Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 
 

Nie. 
 

 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Z mojego doświadczenia wynika, że jest raczej niski. Są studenci z bardzo dobrze rozwiniętymi 

umiejętnościami miękkimi, ale większość nie jest w stanie działać na najwyższych poziomach 

poznawczych (jak można by oczekiwać od absolwenta Uczelni) ani działać zawodowo. Jednym 

z problemów jest to, że rozwój umiejętności miękkich zależy od wcześniejszej 



 
 

edukacji/środowiska indywidualnego ucznia, ponieważ nie ma oficjalnych programów, które 

bezpośrednio wpływałyby na poziom umiejętności miękkich. 

Szczególnie słabe są umiejętności komunikacyjne (zarówno pisemne, jak i ustne). 

 

 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Na studiach uważam, że najważniejsze byłyby umiejętności komunikacyjne: pisanie złożonych 

dokumentów o odpowiedniej strukturze i języku, tworzenie skutecznych prezentacji itp. Należy 

również rozwijać pracę zespołową i przywództwo. Istotne są również proaktywność, 

umiejętność uczenia się itp. 

 

Czy programy umiejętności powinny odbywać się na każdym stopniu? Czy powinny być one 

zależne od kierunku studiów? 

 

Myślę, że oba rozwiązania mają sensowne wytłumaczenie. Opowiadałabym się za programami 

zależnymi od dziedziny dla niektórych umiejętności, ponieważ komunikacja i kultura w 

organizacjach zawodowych, która wpływa na takie aspekty, jak funkcjonowanie zespołów itp., 

mogą być zupełnie różne w zależności od dziedziny. Upewniłbym się jednak, że część tego 

szkolenia wprost angażuje studentów z różnych programów akademickich, ponieważ byłoby to 

nieocenione przygotowanie do wielodyscyplinarności rzeczywistych zespołów i projektów w 

realnym świecie. 

 

 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Rodzaj proponowanych działań może się bardzo różnić w zależności od celu Instytucji oraz 

jednostek certyfikujących zajmujących się akredytacją. 

 

Niektóre czynności, takie jak debaty, prace pisemne, praca zespołowa, nauczanie projektowe 

itp. Mogą być realizowane na zwykłych zajęciach lub laboratoriach. Myślę jednak, że łatwiej je 

wdrożyć na seminariach ad hoc, skoncentrowanych na tych umiejętnościach. Działania takie 

jak te, które można znaleźć w programie GradSchools firmy Vitae, można wykorzystać do pracy 

w zespole, komunikacji, przywództwa, motywacji itp. 



 
 

 

3. Antonio Pena 
 

Numer wywiadu: 3 
 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Universidade de Vigo 
 
Zawód i dziedzina pracy: Profesor nadzwyczajny Uczelni. Dziedzina: Dźwięk, akustyka, środowiska 
wirtualne (gry wideo, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna). 
 
Wykładany przez niego stopień: Dyplom z Inżynierii Technologii Telekomunikacyjnych 
 
Temat: Gry wideo i rzeczywistość wirtualna 
 
PYTANIA: 

 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim 

są twoi studenci. 
 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Co termin ,,umiejętności miękkie” oznacza dla ciebie? 
 

Do kompetencji miękkich zaliczamy te umiejętności związane z pracą w grupie ludzi: 

umiejętność koordynacji wewnątrz grupy, umiejętność komunikowania się z jednostkami 

oraz z całą grupą, umiejętność skutecznego komunikowania własnych pomysłów, empatię i 

tym podobne. 
 

Czy uważasz, że umiejętności miękkie są ważne w kontekście zatrudnienia? 
 

Oczywiście. 
 

Do you think soft skills are important to favor labor incorporation of new graduates? 
 

Oczywiście. W dzisiejszych czasach efektywna praca w interdyscyplinarnych grupach jest 
koniecznością. 

 

Czy kiedykolwiek pracowałeś dla prywatnej firmy? 
 

Nie. 
 

Czy brałeś udział lub uczestniczysz we wspólnych projektach z firmami? 
 

Tak, i z innymi ośrodkami publicznymi (tj.: uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe…). 
 

2- PYTANIA to the perceived role of teachers on development of soft skills in students 

Czy umiejętności miękkie są ważne w pracy nauczyciela? 
 

Są kluczowe. Jeśli nauczycielowi brakuje tych umiejętności, to komunikacja nie jest skuteczna, 

występuje mniej motywacji I mniej kontaktu z publicznością (tj. ze studentami). 



 
 

 
Jakie umiejętności miękkie są wymagane od nauczyciela? 

 

Empatia, umiejętność prezentacji ustnej (identyfikacja odbiorców, dynamiczna mowa, 

opanowanie czasu i rytmu), nauczanie motywacyjne, przyjemne nastawienie. 
 

Czy nauczyciele powinni odgrywać bardziej rolę coachingową w programach edukacji 
umiejętności miękkich? 

 

Jeśli program ma uczyć umiejętności miękkich, to tak. Umiejętności miękkie tkwią w ludziach, 

trener stara się, aby były widoczne i aktywne.  
 

Zajęcia z wieloma uczniami mogą utrudniać rozwój i ćwiczenie umiejętności miękkich. 
 

Jest to o wiele trudniejsze, ale niektóre dobre praktyki i tak można wykonać w dużych grupach. 
 

Ilu uczniów zazwyczaj masz w klasie? 
 

10 osób.  
 

Czy kiedykolwiek odbyłeś szkolenie z umiejętności miękkich na uniwersytecie? 
 

Tak. 
 
Czy z własnej inicjatywy uczęszczałeś na kursy zewnętrzne? 

 

Żadnych kursów nie odbyłem, ale dużo o tym czytałem.  
 
3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Jaka jest Twoja opinia na temat poziomu kompetencji miękkich wśród absolwentów Twojej 
uczelni? 

 

Zróżnicowany poziom. Średnia jest niska, ale łatwo można osiągnąć ogromną poprawę.  
 
 

Jakie umiejętności miękkie należy rozwijać wśród młodych ludzi? 
 

Empatia, praca w grupach multidyscyplinarnych, prezentacje ustne. 
 
 

Programy umiejętności miękkich powinny być na każdym stopniu, czy niezależnie od kierunku 
studiów? 

 

Oczywiście, że tak. 
 
 

Jakie działania mogą mieć miejsce w ramach takiego programu umiejętności miękkich? 
 

Przełamywanie lodów, burza mózgów, odgrywanie ról i tak dalej. 
 

 
Numer wywiadu: 4 

 

Data: 11 marca 2019 Czas trwania: 50 minut 
 
 
 



 
 

4. Prof. Artemio Mojón 
 

Instytucja: Universidade de Vigo 
 
Zawód i dziedzina pracy: dr inż. telekomunikacji – profesor 
 
Dyplom, którego wykłada: Inżynieria Technologii Telekomunikacyjnych Licencjat 
 
Temat: Statystyka 

 
 

Profesor Artemio Mojón jest koordynatorem programu UVigo of MEET: programu 

mentoringowego organizowanego ze studentami ostatniego roku towarzyszącego studentom 

pierwszego roku i pomagającego im w wejściu w nowy świat, jaki zakładają studia 

uniwersyteckie. W tym roku studenci otrzymują seminaria na temat umiejętności miękkich, 

które pomogą im w zarządzaniu małą grupą nowych studentów. Ta nauka umiejętności 

miękkich obejmuje pracę zespołową, zarządzanie czasem, komunikację, kreatywność i 

warsztaty na temat inteligencji emocjonalnej i świadomości różnych sytuacji, z którymi będą 

musieli się zmierzyć, gdy zaczną pracę w przyszłym roku po zakończeniu studiów licencjackich 

(lub magisterskich). 

Profesor ten piastuje to stanowisko przez kilka lat w Telekomunikacji inż. Szkoła i obecnie 

bierze udział w rozwijającym się programie rozszerzonym na kilka wydziałów naszej uczelni. 

 

Profesor doskonale wie, jak ważne są umiejętności miękkie dla pełnego wykształcenia naszych 

studentów i przygotowania ich do konfrontacji z pracą zawodową w realnym życiu. Opowiada 

o ich znaczeniu i pokazuje dobre wyniki osiągane przez uczniów zaangażowanych w ten 

program mentorski. Nie jest trudno włączyć niektóre umiejętności miękkie, takie jak 

komunikacja ustna czy praca zespołowa, do innych przedmiotów i można je łatwo ocenić. Ale 

na przykład edukacja emocjonalna nie jest tak łatwa do uwzględnienia, a nawet niełatwa do 

nauczania… Prof. Mojón wyjaśnia, że jednym z kluczowych wyników tego programu 

mentorskiego jest to, że studenci są wolontariuszami i angażują się z entuzjazmem. Mówi, że 

nie możemy być pewni takiego samego sukcesu, jeśli zmusimy wszystkich uczniów, aby uczyli 

się i ćwiczyli niektóre z tych miękkich umiejętności. Jest szczególnie zaniepokojony edukacją 

emocjonalną, trudno się uczyć, ćwiczyć i rozwijać inteligencję emocjonalną. 

 

Prof. Mojon uważa, że edukacja w zakresie umiejętności miękkich powinna być pomocna dla 

każdego studenta, ale nie jest edukacją niskokosztową i wymaga zaangażowania władz uczelni, 

nadając znaczenie edukacji poprzez procedury i zasady, które powinny być zawarte w 

programach. 

Profesor ten piastuje to stanowisko przez kilka lat w Telekomunikacji inż. Szkoła i obecnie 

bierze udział w rozwijającym się programie rozszerzonym na kilka wydziałów naszej uczelni. 



 
 

5. Prof. Elena Alonso 
  
 

Numer wywiadu: 5 

 

Data: 15 marca 2019 Czas trwania: 30 minut 

 

Zawód i dziedzina pracy: dr inż. telekomunikacji – profesor 
 
Dziedzina nauki i stopnie studiów: Inżynieria Górnictwa i Zasobów Energetycznych, licencjackie i 
magisterskie 
 
Temat: Eksploatacja zasobów górniczych (stopień licencjata) + inżynieria górnicza (magister) 
 

 
Prof. Elena Alonso zarządza kierunkiem Szkoły Inżynierii Górniczo-Energetycznej od 2018 roku. 

Zajmowała się koordynacją studiów magisterskich, a wcześniej tworzeniem programu studiów. 

 

Ma świadomość umiejętności miękkich i wyjaśnia, że powinny być one zaliczane do studiów 

licencjackich i/lub magisterskich, aby wszyscy studenci mogli je ćwiczyć. Martwi się procesem 

oceny tych umiejętności i tym, jak nim kierować. Uważa, że kilka z nich, takich jak komunikacja 

(ustna i pisemna), praca zespołowa, jest łatwych do wprowadzenia i sprawdzenia stopnia 

kompetencji zdobytych przez uczniów. Inne umiejętności wymagają specjalnego poświęcenia i 

w tym celu powinny być specjalnie stworzone przedmiotu lub część program studiów, aby 

można go było włączyć do studiów magisterskich i licencjackich. Poza tym nauczyciele muszą 

być świadomi znaczenia tych miękkich umiejętności. Muszą być wykształceni i zapewniać 

realne wsparcie w rozwijaniu i nauczaniu umiejętności miękkich, oprócz kształcenia innych 

umiejętności technicznych lub akademickich. 

6. Margarita Pino Juste 
  
 

Numer wywiadu: 1 
 

Data: 12 lutego 2019  

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Universidade de Vigo 
 
Zawód i dziedzina pracy: profesor, pedagogika 
 

Stopień, którego naucza: tytuł licencjata w zakresie edukacji podstawowej, tytuł magistra w 
zakresie nauczania 
 
Temat: Projektowanie programów nauczania i organizacja szkół (studia licencjackie), Edukacja: 
 



 
 

Opracowanie i opracowanie programu nauczania edukacji podstawowej (Pani Deg) 
 
 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

Przez kompetencje miękkie rozumie się zestaw kompetencji, które uzupełniają przygotowanie 

studenta do wykonywania zawodu. Umiejętności te należy nabyć na pierwszym poziomie 

poprzez ukończenie studiów. 

 

Umiejętności miękkie są niezbędnymi kompetencjami studenta do skutecznego wejścia na 

rynek pracy. Rekruterzy personalni cenią poziom tych kompetencji u kandydatów. 

 

Profesor/nauczyciel podaje przykład współpracy w projekcie z firmą w celu opracowania 

protokołu osobistych rozmów kwalifikacyjnych. W tych wywiadach podkreśla się znaczenie 

umiejętności miękkich. 

 

Wyjaśnia również, że zaprojektowała ,,szyte na miarę” szkolenia dla firm, we wszystkich 

uwzględniono umiejętności miękkie. 

 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

 

Nauczyciel/profesor w pełni zgadza się, że nauczyciele muszą posiadać wysoki poziom 

umiejętności miękkich, aby móc wykonywać swoją pracę, a także przekazywać te kompetencje 

uczniom poprzez swój przykład. 

 

Wskazuje, że nauczyciel musi posiadać wykształcenie i minimalny poziom przynajmniej w 

zakresie wszystkich umiejętności miękkich zawartych w dyplomie uniwersyteckim. Niemniej 

jednak nauczyciel powinien spróbować pójść o krok dalej i uzupełnić ten zestaw 

obowiązkowych umiejętności miękkich o inne specyficzne dla zawodu nauczyciela: na przykład 

komunikację ustną, empatię, umiejętności społeczne. 

 



 
 

Uważa, że nauczyciele/profesorowie powinni pracować nad umiejętnościami miękkimi 

związanymi z ich przedmiotami, ale tylko na poziomie prezentacji, bez ich rozwijania. 

Nauczyciel/profesor musi zaprogramować 100% pracy ucznia w danym przedmiocie, ustalając 

harmonogramy pracy uwzględniające zadania w czasie autonomicznym ucznia. 

 

Jako przykład podaje swój przedmiot licencjacki (90 studentów, zajęcia teoretyczne), w którym 

programowanie obejmuje łącznie 100% godzin, w tym godziny bezkontaktowe. Wszystkie 

zadania, które wykonuje student, są punktowane bezpośrednio lub pośrednio w teście. Dzięki 

tym zadaniom rozwijane są również umiejętności miękkie. 

 

Wśród preferowanych metodologii pracy należy wybrać nie tylko pracę grupową, ocenę 

koleżeńską, czy dyskusję w klasie, ale można je również realizować indywidualnie. 

 

Nauczyciel nalega, aby praca z umiejętnościami miękkimi była bardzo dobrze zaprogramowana 

i dostosowana do warunków zajęć. Na przykład nie bierze pod uwagę, że wielkość grupy 

klasowej wpływa na nabywanie tych kompetencji przez ucznia, ale oczywiste jest, że należy 

jasno przyjąć odpowiednią metodologię. Twierdzi, że nawet zajęcia z fizyki teoretycznej 

pozwalają na pracę z umiejętnościami miękkimi, jednak pierwszym dużym błędem jest brak 

przygotowania nauczycieli i brak zainteresowania rozwijaniem tej pracy, którą wielu nauczycieli 

uważa za dodatkową i zbędną. 

 

Nauczycielka, zarówno ze względu na swoje wykształcenie, jak i dziedzinę pracy, ma wysoki 

poziom wyszkolenia w zakresie nauczania umiejętności miękkich. 

 

Podobnie uczestniczy w grupie innowacji edukacyjnych, które zrealizowały multidyscyplinarny 

projekt, w którym zawarta jest praca tych kompetencji. Projekt składa się z projektu i 

zarządzania szklarnią i skupia wykładowców różnych dziedzin nauki (np. przemysł, biologia, 

edukacja). Dziś to doświadczenie zostało z wielkim sukcesem przeniesione do sali lekcyjnej. 

 

Mimo to nauczycielka przeszła dodatkowe szkolenia poza Uczelnią na kursach, w których 

uczęszczała samodzielnie, gdyż nie są one nauczane w naszej Instytucji. Jednak nauczycielka 

zauważa, że można by ich uczyć, nawet na poziomie departamentu, ponieważ jej grupa 

robocza ds. innowacji edukacyjnych mogłaby je stworzyć. 

 
 
 
 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

 



 
 

Nauczyciel przyznaje, że poziom umiejętności miękkich absolwentów Uniwersytetu w Vigo jest 

niezwykle niski. Podkreśla, że wśród nauczycieli jest niewystarczająca świadomość znaczenia 

szkolenia w zakresie tych umiejętności, nie tylko na poziomie uczniów, ale także na poziomie 

nauczycieli. 

 

Mimo to nauczyciel wskazuje, że student powinien otrzymać tylko taki poziom wtajemniczenia 

w kompetencje, które dotyczą jego studiów. 

 

Powinno być jednak możliwe uzupełnienie kształcenia umiejętności poszukiwanych na rynku 

pracy poprzez kursy uzupełniające, z których część powinna prowadzić Uczelnia, zaś większość 

należy poszukiwać na innych poziomach kształcenia. 

 

Najważniejszą rzeczą jest podniesienie świadomości wśród nauczycieli. Uczelnia posiada listę 

kompetencji, nad którymi może pracować w zestawie studiów i wpisuje się je w etos Instytucji. 

Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele zaangażowali się w rozwój umiejętności miękkich. 

 

Nauczyciel wskazuje, że kompetencją uważaną za najważniejszą w pracy ze studentami jest 

samoocena, zwłaszcza na kierunkach o złożonym poziomie technicznym, ponieważ powoduje 

to demotywację uczniów i nie sprzyja tworzeniu klimatu w klasie, który pozwala na 

przekazywanie innych umiejętności. Na przykład trudno jest wywołać debatę na zajęciach z 

fizyki, jeśli uczniowie rozważą, że że popełnianie błędów będzie dla nich piętnem. Podkreśla 

znaczenie podnoszenia świadomości wśród nauczycieli. 

7. Beatriz Legerén Lago 
 
 

Numer wywiadu: 7 
 

Data: 10 kwietnia 2019 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: University of Vigo. Szkoła Nauk Społecznych i Komunikacji 
 
Zawód i dziedzina pracy: Projektowanie gier wideo i narracja interaktywna 
 
Wykładany przez nią kierunek: Komunikacja audiowizualna 
 
Temat: Projektowanie i interaktywne gry wideo 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 
 

Jestem managerem, badaczem oraz projektantem gier komputerowych specjalizującym się w 

kształceniu studentów obszarze wykorzystywania cyfrowych technologi w sferze zawodowej. 

Dzięki inicjatywom związanymi z cyfryzacją firmy obniżają koszty, pozystkują nowych klientów i 

lepiej docierają do różnych grup społecznych aby osiągnąć swoje cele. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 

 

W zmieniającym się środowisku coraz większe znaczenie mają umiejętności miękkie. 

 

W dzisiejszych czasach trzeba pracować w multidyscyplinarnych zespołach, w których nie wszyscy 

członkowie mają takie same umiejętności. Członkowie zespołu dzięki umiejętnościom miękkim 

mogą osiągnąć wyznaczony cel. 

 

Pracowałem w sektorze prywatnym przez blisko 25 lat, przez 20 lat pracowałem w branży jako 

CEO Agencji Komunikacji Interaktywnej, gdzie mogłam  współpracować z głównymi firmami 

prywatnymi i publicznymi w Galicji. W swojej karierze zawodowej zajmowałam różne stanowiska 

w stowarzyszeniach zawodowych zarówno w sektorze audiowizualnym, jak i sektorze Tic, tj.: 

prezes Eganet (Stowarzyszenie Galegas Adicadas Internet i Nowe Technologie 2.006-2.010). 

Prezes Klastra Biznesu Tic de Galicia (2008-2010). Członek Komitetu Strategicznego Galickiego 

Klastra Audiowizualnego 2006-2011. Członek Komitetu Strategiczno-Zarządzającego Galickiego 

Klastra Tic (2010-2010). 

 

Po tym doświadczeniu zauważam, że jedną z najważniejszych kwestii podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej jest to, czy kandydaci posiadają kompetencje miękkie.  

 

 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Po pracy w sektorze prywatnym uważam, że kompetencje miękkie są fundamentalną częścią 

szkolenia studentów i na moich zajęciach zwracam szczególną uwagę na ten aspekt. Na 

zajęciach praktycznych moi uczniowie pracują w zespołach i muszą przestrzegać tych samych 

zasad, co w firmie. 

 

Muszą np. podpisać ze mną – nauczycielem – umowę, w której zastanowią się, co zamierzają 

zrobić, jak rozwiązać konflikt… itd. 

 

 



 
 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

Uważam, że umiejętności miękkie są kwestią do załatwienia w programach nauczania i należy 

nad nimi pracować przekrojowo we wszystkich przedmiotach. 

8. Vicente Novegil Souto 
       
 

Numer wywiadu: 8 
 

Data: 12 lutego 2019 Czas trwania: 1 godzina 

 

DANE PERSONALNE: 
 

Instytucja, dla której pracuje: Universidade de Vigo 
 
Zawód i dziedzina pracy: Profesor nauk o sporcie 
 
Stopień, który wykłada: Dyplom z aktywności fizycznej i nauk o sporcie, dyplom z fizjoterapii 
 
Temat: Statystyka: Metodologia badań i statystyka w aktywności fizycznej i sporcie, Metodologia 
badań w naukach o zdrowiu 

 

PYTANIA: 
 

Po pierwsze, chciałbym poznać Twoją dziedzinę pracy i Twoje codzienne doświadczenie 

zawodowe jako nauczyciela. Proszę opowiedzieć mi trochę o swojej dziedzinie pracy i kim są 

twoi studenci. 

 

 

1- Pytania umożliwiające przeanalizowanie punktu widzenia nauczyciela na temat znaczenia 
umiejętności miękkich: 
 
 
Kompetencje miękkie są absolutnie niezbędne do rozwoju zawodowego absolwentów. Na 

przykład brak umiejętności interakcji społecznych ogranicza dostęp do wielu możliwości pracy. 

 

Mówi, że fizjoterapeuta musi mieć wielką empatię i punkt „psychologa”, aby przekonać swoich 

pacjentów do ich zdolności. To samo dotyczy trenerów fitness czy edukatorów sportowych. 

Trener dziecięcy musi posiadać bardzo szczególne i rozwinięte umiejętności społeczne, aby 

właściwie rozwijać swoją pracę. Zadania, które nauczyciel musi uwzględnić w metodyce nauczania 

do pracy z umiejętnościami miękkimi, powinny dotyczyć: 

• pracy grupowej, tj.: przywództwa, komunikacji ustnej I socjalizacji 

• praktyki, tj. ewaluacji w parach (peer review), co pozwala nauczyć się samokrytyki. 

 

 



 
 

Generalnie nauczyciel uważa, że nie jest łatwo włączyć umiejętności miękkie do metod nauczania 

zwykle stosowanych na Uczelni. Uważa również, że nauczycielom brakuje szkoleń, aby skutecznie 

wprowadzać umiejętności miękkie. 

 

Nauczyciel wierzy, że w metodykach można mówić o tłumaczeniu umiejętności miękkich. 

 

W szczególności wykorzystuje różne metodologie do pracy nad umiejętnościami miękkimi w 

swoich przedmiotach, takich jak: 

 

− Grywalizacja: działa interakcja społeczna. 

 

− Odwrócona klasa: ocena diagnostyczna w parach (diagnostyczna ocena wzajemna), Kaghout w 

klasie do dyskusji w grupie roboczej. 

 

− Uczenie się oparte na problemach: obejmuje pracę grupową, która teoretycznie pozwala na 

pracę nad kilkoma kompetencjami. Wadą jest jednak brak obserwacji poziomu miękkich 

umiejętności u studentów, wskutek czego trudno jest je ocenić. Pożądane byłoby kontynuowanie 

negocjacji pracy w grupie. Ponadto sukces pracy grupowej, nawet na poziomie poznawczym, 

zależy od wielkości grupy. 

 

Nauczyciel opracował ankietę z pytaniami do oceny, dzięki której każdy uczeń odpowiada na swój 

temat i reszty członków zespołu. W ten sposób, między innymi, uczniowie cenią sposób, w jaki 

pracują w grupie, obecność na spotkaniach roboczych, procent wniesionej pracy, procent 

wykonanej pracy, wkład pomysłów każdego członka. 

 

Ten szablon ma również na celu zapewnienie wskazówek dotyczących części pracy lub zadań, 

których nie wolno zapomnieć przy realizacji. Umożliwia uczniom sprawdzenie wykonanej pracy, 

pracę nad samokrytyką. Jedno z pytań pozwoliłaby nawet na wydalenie członka grupy, co byłoby 

zgodne z protokołem znanym przez studentów. 

 

− Praca grupowa, jeśli nie jest możliwa jej kontynuacja, będzie tylko pośrednio zarządzać 

umiejętnościami miękkimi. 

  

− Debaty w klasie: tworzenie debaty w klasie, co nie zawsze jest łatwe. Warto przeprowadzać je 

jako spontaniczne ćwiczenie. Wymaga wysokiego poziomu umiejętności nauczyciela, aby było 

skuteczne. Nauczyciel podsumowuje znaczenie nabywania umiejętności miękkich na rynku pracy 

w swoim obszarze działania w dwóch głównych aspektach: empatii i umiejętności społecznych. 

Kontakt ze światem pracy miał miejsce np. podczas organizowania obozów z dziećmi. Jak 

wspomniano wcześniej, w obliczu tego typu aktywności niezbędne są wszystkie kompetencje 

społeczne.  
 

2- Pytania dotyczące postrzeganej roli nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich u uczniów. 
 

Nauczyciel stwierdza, że Uczelnia nie przygotowuje studentów do umiejętności 

miękkich, mimo wyraźnego znaczenia dla ich przyszłości zawodowej. 

 



 
 

Wśród przyczyn słabego rozwoju wymienia się: 

-  Brak przeszkolenia nauczycieli: nie ma możliwości przeniesienia umiejętności 

miękkich z nauczyciela na ucznia, gdy ta podstawa nie jest dostępna. Brak szkolenia sprawia, 

że nauczyciel przyjmuje pracę grupową jako pojedynczą metodologię pracy obejmującą 

rozwój tych umiejętności. Jak wskazano powyżej, ta metodologia ma wady,. Jedną z nich jest 

zbyt duża wielkość grupy.  

- Nauczyciel umieszcza dwa przykłady z tematami. W trakcie IV roku studenci muszą 

wykonać pracę polegającą na przeglądzie literatury przedmiotu. W ramach tego zadania 

zamierza się przeprowadzić symulację lub szkolenie w celu przeglądu stanu wiedzy, który będą 

musieli wykonać również w pracy licencjackiej. Kluczowe jest tworzenie małych grup. 

- W grupie składającej się z 18-20 studentów  można obserwować pracę grupową 

(negocjacje, postępy...), a także oceniać, w jaki sposób uczniowie nabywają umiejętności 

miękkie. 

- Jednak na drugim roku (statystyki, 122 studentów) możliwa jest tylko ocena 

wzajemna. W ramach ewaluacji ciągłej uwzględnia się dwa rezultaty, które zostały 

zrealizowane w grupie, ale jedynym narzędziem oceny nabywania kompetencji jest opisana 

powyżej ankieta. 

-  Dlatego wielkość grupy ma kluczowe znaczenie, ponieważ zbyt duża grupa ogranicza 

możliwość przekazywania kompetencji przez nauczyciela i sposób ich nabywania przez ucznia. 
 
 

Nauczyciel dostrzega, że poziom kompetencji miękkich absolwentów w kompetencjach 

miękkich jest bardzo zróżnicowany zmienny. Przede wszystkim  dyskryminacja uczniów ze 

względu na wielkość grupy: przeludnienie/umasowienie uniemożliwia pracę z bardziej 

efektywnymi metodologiami. Z drugiej strony brak oceny rozwoju tych umiejętności nie 

sprzyja świadomości ich znaczenia. 

 
 

3- Propozycje kursów rozwoju umiejętności miękkich. 
 

 

Nauczyciel twierdzi, że kompetencje miękkie powinny funkcjonować w ramach danego stopnia 

zarówno poziomo, jak i poprzecznie, zachęcając do współpracy między przedmiotami. 

 

Z drugiej strony kadra nauczycielska wymaga specjalnego przeszkolenia, zdecydowanego 

włączenia do przewodnika dydaktycznego (% przedmiotu poświęconego pracy nad 

kompetencjami) oraz uznania. W ramach przedmiotu należy uzgodnić metodologię pracy nad 

umiejętnościami miękkimi (ocena koleżeńska, praca grupowa, rubryki dotyczące pracy 

grupowej itp.) i zapewnić zaangażowanie wszystkich nauczycieli w jego realizację. Tutorial 

Action Plan mógłby integrować nabywanie „miękkich umiejętności” w zróżnicowany sposób. 

Wielodyscyplinarność może być bardziej wykorzystywana jako sposób na zdobywanie 

umiejętności pracy, tak że nie wszystkie przedmioty muszą pracować we wszystkich 



 
 

konkursach, ale praca jest podzielona [Multidisciplinarity can be exploited more as a way of 

working skills so that not all subjects have to work all competitions, but the work is divided.]. 

 

Nauczyciel mówi, że sam wypracował swoje możliwości szkoleniowe i ukończył tylko jeden kurs 

prowadzony przez własną Instytucję (ponad 10 lat temu). Obecnie prowadzi kurs ,,MOOC 

analityki uczenia się”. Pracował również z wykorzystaniem platform społecznościowych jako 

narzędzia metodologii e-portfolio oraz rozwoju umiejętności miękkich. 

 

Nauczyciel uważa, że do tej pory zarówno szkolenia wydziałowe, jak i praca z przedmiotami 

odbywały się w większości bez wsparcia Instytucji i/lub nauczycieli. Obecnie program wysunął 

te umiejętności na pierwszy plan, ale niestety tacy nauczyciele jak on pracują od dziesięcioleci 

bez uznania. 

 

Poprzez Grupy Innowacji Edukacyjnych szkolenie nauczycieli można osiągnąć za pomocą 

różnych podejść: 

− Dzielenie się na forach doświadczeniami z zajęć: poznanie prawdziwych doświadczeń 

wzbogaca wszystkich uczestników. 

− Propozycje innowacji wraz z materiałem. 

− Kursy specjalne: takie jak Learning Analytics. 

 

 

Wreszcie nauczyciel koncentruje się na zapewnieniu nauczycielom narzędzi komputerowych 

wspierających szkolenie uczniów. 



 
 

Dobre praktyki 

Poziom europejski 
 
 

 

Na poziomie europejskim konsolidacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), 

która rozpoczęła się wraz z procesem bolońskim i została oficjalnie utworzona wraz z 

deklaracją Wiedeń-Budapeszt w 2010 r.; jako jedno z działań strategicznych wprowadziła 

dostosowanie programów nauczania do oferty szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. 

 

Pomimo tej harmonizacji systemów edukacyjnych, każdy kraj wciąż ma własne metodologie i 

podejścia do nauczania i uznawania umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie. 

 

Rozwój umiejętności jest jednym z czterech głównych obszarów inicjatywy przewodniej Unii 

Europejskiej „Program na rzecz nowych umiejętności i nowych miejsc pracy”, a także 

przedmiotem niedawnej strategii edukacyjnej Rethinking. Inwestowanie w umiejętności dla 

lepszych wyników społeczno-gospodarczych. 

 

 

Większość inicjatyw tworzenia międzynarodowych programów szkoleniowych w zakresie 

umiejętności miękkich pochodzi z programu Erasmus+. W przewodniku o programie Erasmus+ 

stwierdzono, że pierwszym celem szczegółowym realizowanym przez ten program w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia jest: 

 

„Poprawa poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

znaczenia dla rynku pracy i ich wkładu w spójne społeczeństwo, w szczególności poprzez 

zwiększenie możliwości mobilności edukacyjnej oraz wzmocnioną współpracę między światem 

edukacji a światem pracy ”. 

 

Istnieją inne programy szkoleniowe w zakresie umiejętności miękkich na poziomie 

europejskim, oferowane przez prywatne jednostki szkoleniowe z zapleczem w kilku krajach 

europejskich, ale współpraca między jednostkami szkolnictwa wyższego odbywa się głównie w 

ramach programu Erasmus+ lub innych europejskich programów finansowania. 

 

Przedstawiono mały przykład projektów finansowanych z programu Erasmus+. Projekty zostały 

wybrane według następujących kryteriów: 

 



 
 

Trafność: projekty wymienione jako przykłady dobrych praktyk lub historia sukcesu przez 

komisję oceniającą projekty Erasmus+. 

 

Przydatność: projekty związane z głównym tematem UNIFORS 2020 zostały również wybrane 

jako przykłady dobrych praktyk. 

 



 
 

 

1. Rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży poprzez programy 
coachingowe w zakresie umiejętności miękkich. 

 
 
 
 

 

Referencja projektu: 2011-1-ES1-LEO05-35958 

 

Link do bazy danych projektów Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 

 

Kordynator: Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid (Hiszpania) 

 

Kraje uczestniczące: Hiszpania, Niemcy, Francja, Bułgaria, Portugalia, Austria. 

 

Opis projektu: 

 

Procesy wchodzenia na rynek pracy stają się coraz bardziej wymagające, a struktura i cechy 

stanowisk pracy uległy zmianie. Aby sprostać tym wyzwaniom, ważne jest, aby dowiedzieć się, 

jakich kompetencji pracodawcy poszukują wśród kandydatów podczas rekrutacji, aby móc 

oferować odpowiednie zasady dotyczące zatrudnienia i kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Partnerzy tego projektu stwierdzili, że „miękkie kompetencje” są wysoko cenione, zwłaszcza takie 

jak kompetencje interpersonalne i społeczne. Partnerzy tego projektu należą do zasobów ludzkich, 

stowarzyszeń przedsiębiorstw i dostawców VET. 

Szczegółowymi celami projektu były: 

 

1) Analizowanie, porównywanie i rozpowszechnianie kompetencji miękkich, które są 

niezbędne do utrzymania stanowiska i pomyślnej rekrutacji. 

 

2) Podjęcie diagnozy wskazującej, jakie kwalifikacje społeczne i interpersonalne są najbardziej 

potrzebne w przedsiębiorstwach i na stanowiskach pracy, aby zapewnić młodym ludziom dużą 

adaptację i sukces na rynku pracy. 

 

3) Aby przenieść produkty szkoleniowe z projektu „Be Competent Be Sapiens”: Bsapiens 

Program Coaching i Rynek Kompetencji/Kompetencji dla Programu Rynku Pracy”. 

 

4) Stworzenie interaktywnej platformy teleinformatycznej zawierającej wszystkie istotne 

materiały i informacje o przekazywanych produktach. 

 

5) Podjęcie programu coachingowego na poziomie lokalnym, poprzez doświadczenie 

pilotażowe z użytkownikami końcowymi. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958


 
 

6) Rozwijanie nowych kompetencji pedagogicznych i umiejętności opracowywania programów 

nauczania dla co najmniej 60 nauczycieli, tutorów lub trenerów VET pochodzących z organizacji 

edukacyjnych, zawodowych lub zasobów ludzkich. 

 

7) Podjęcie efektywnego planu rozpowszechniania i wykorzystania, w celu rozpowszechniania 

wyników i dotarcia do jak największej liczby użytkowników końcowych i beneficjentów 

programu coachingowego, aby zapewnić trwałość rezultatów projektu również po jego 

zakończeniu. 

 

2. Fabryka rozwoju umiejętności 
 
 
 
 

 

Numer referencyjny projektu: 2018-2-RO01-KA105-049749 

 

Link do bazy danych projektów Erasmus+: : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749 

 

Koordynator: Odważ się wykorzystać swoją szansę (Rumunia) 
 
Kraje uczestniczące: Rumunia, Portugalia, Norwegia, Estonia, Francja, Turcja, Litwa, Bułgaria. 
 

 

Opis projektu: 

 

Cele: 
 

1. Zapoznanie uczestników z aktualną koncepcją umiejętności miękkich, z różnymi grupami 

umiejętności miękkich oraz ich znaczeniem w rozwoju osobistym i zawodowym. 

 

2. Dać uczestnikom przestrzeń do głębszej analizy problemów związanych z umiejętnościami 

miękkimi, z którymi mają do czynienia osobiście I w swojej pracy. 

 

3. Rozwijanie i doskonalenie kolejnych grup umiejętności miękkich u uczestników: 

Umiejętności personalne i intrapersonalne; Umiejętności komunikacyjne; Umiejętności 

prezentacji; Kreatywne myslenie; oraz umiejętności przywódcze. 

 

4. Stworzenie uczestnikom przestrzeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami i najlepszymi 

praktykami w zakresie rozwoju/doskonalenia umiejętności miękkich. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749


 
 

5. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników, zwiększanie ich motywacji i satysfakcji 

w codziennej pracy. 

6. Poprawić jakość i efektywność pracy uczestników z korzyścią dla samych uczestników, ich 

organizacji oraz grup docelowych młodych ludzi, stosując rozwinięte/udoskonalone 

umiejętności miękkie. 

 

7. Aby poprawić umiejętności miękkie u młodych ludzi, uczestnicy pracują nad wykorzystaniem 

rozwiniętych/udoskonalonych umiejętności miękkich i rozwijaniem większej liczby zajęć 

dotyczących umiejętności miękkich dla młodych ludzi. 

 

8. Ogólna poprawa jakości pracy z młodzieżą. 

 

9. Inspirowanie uczestników do promowania rozwoju umiejętności miękkich wśród swoich 

kolegów, młodzieżowych grup docelowych i innych młodzieżowych organizacji pozarządowych. 

 

W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla uczestników z 8 krajów programu. 

Uczestnikami byli pracownicy młodzieżowi, trenerzy młodzieżowi i liderzy młodzieżowi, którzy 

wzięli udział w ankiecie i/lub ich koledzy, którzy chcą doskonalić/rozwijać pewne umiejętności 

miękkie dla ich rozwoju zawodowego i podnoszenia jakości pracy z młodzieżą. Format szkolenia 

został wybrany jako najbardziej odpowiedni do osiągnięcia celów projektu i uzyskania 

oczekiwanych efektów uczenia się. Składał się z różnych sesji, łączących edukację 

pozaformalną, coaching i wybrane metody edukacji biznesowej. Wszystkie metody zawierały 

elementy praktyczne i dawały możliwość jednoczesnej nauki i praktyki. 

 

3. Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle 
lotniczym. 
 
 
 
 

 

Numer referencyjny projektu: 2018-1-PL01-KA202-051081 

 

Link do bazy danych projektów Erasmus+: : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081 

 

Koordynator:Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

(Polska) 

 

Participant countries: Polska, Hiszpania, Portugalia, Turcja  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081


 
 

Opis projektu: 

 

Głównym celem tego projektu jest pomoc firmom lotniczym w sprostaniu wyzwaniom 

Przemysłu 4.0 poprzez doskonalenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Celem 

obecnego projektu jest zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół 

dwóch konkretnych zestawów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: 

 

Kompetencje społeczne, umiejętności budowania charakteru i umiejętności rozwoju 

osobistego, które powinny stanowić podstawę do podejmowania odpowiednich pozytywnych 

wyborów i decyzji prowadzących do pracowników zrównoważonych i szczerych. Ten rodzaj 

treningu behawioralnego, który buduje pozytywne cechy osobowości, prowadzi do dobrze 

dostosowanych postaw i zachowań w pracy, a mianowicie w zakresie asertywności, radzenia 

sobie ze stresem i gniewem, samokontroli, odporności, automotywacji, zdolności 

adaptacyjnych, uczciwości, etyki pracy i na koniec, pozytywne nastawienie. 

 

W ramach tego projektu zostanie opracowany program nauczania, działania szkoleniowe i 

wytyczne dotyczące materiałów dla 3 określonych grup docelowych. 

 

- Aktualne firmy lotnicze Przemysłu 4.0 i ich pracownicy Przemysłu 4.0. 

- Przyszli pracownicy Przemysłu 4.0, czyli młodzi uczniowie szkół średnich i technicznych oraz 

studenci szkół zawodowych (,,bachelor schools”), którzy mogliby zostać przyszłymi 

pracownikami w firmach przemysłu lotniczego 4.0. 

- Trenerzy i dostawcy VET, a także menedżerowie zasobów ludzkich i zespołów, zaangażowani 

we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych. 

 

4. Umiejętności podstawowe dla profesjonalistów XXI wieku  
 
 
 

 

Numer referencyjny projektu: 2017-1-ES01-KA203-038589 

 

Link do bazy danych projektów Erasmus+: : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589 

 

Koordynator: Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania) 

 

Kraje uczestniczące: Hiszpania, Finlandia, Portugalia, Holandia, Austria, Słowenia 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589


 
 

Opis projektu: 

 

Ten projekt ma na celu poprawę jakości i adekwatności wiedzy i umiejętności uczniów. 

Wspieranie innowacji i kreatywności poprzez partnerstwa oraz podejścia i strategie inter- i 

transdyscyplinarne. 

W ramach projektu zostaną opracowane wspólne ramy do wykrywania podstawowych 

umiejętności osobistych wymaganych przez firmy. Drugim rezultatem intelektualnym, który 

rozwinie ten projekt, jest ocena podstawowych umiejętności ustawiona dla poziomu biegłości, 

uwzględniająca i oceniająca doświadczenie danej osoby, takie jak proces uczenia się i rozwój 

osobisty, zwłaszcza w nabywaniu i wzmacnianiu tych podstawowych umiejętności. 

 

Trzecim dorobkiem intelektualnym projektu jest E-Platforma, która będzie pomostem między 

Szkolnictwem Wyższej Instytucji a firmami. To IO powstało dla członków Projektu, w oparciu o 

ankiety uczelni i firmy oraz dalsze badania, przygotowane w formie dostosowanej do 

aktywnych metod uczenia się. 

 

Czwarty dorobek intelektualny poświęca uwagę promocji i autopromocji w celu utrwalenia i 

uwidocznienia podstawowych umiejętności ucznia, odpowiednio ocenionych, za pomocą 

instrumentów upodmiotowienia poprzez zachęcanie do poszukiwania pracy odpowiadającej 

jego własnemu profilowi. Narzędzie promocji i autopromocji zapewni szczegółowy opis 

interwencji we wszystkich jej fazach i działaniach. 

 

Piąty rezultat intelektualny ma na celu wprowadzenie ulepszeń do Projektu CoSki21, poprzez 

sugestie pochodzące bezpośrednio od użytkowników końcowych oraz poprzez wdrożenie 

wśród trenerów działania dotyczącego szkolenia umiejętności miękkich w okresie testowym. 

  

5. Integracja społeczna poprzez działania wolontariuszy i przedsiębiorców 
 
 
 

 

Numer referencyjny projektu: 2016-1-LT01-KA219-023126 

 

Link do bazy danych projektów Erasmus+: : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126 

 

Koordynator:Silutes r. Vilkyciu pagrindine mokykla (Lithuania) 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126


 
 

Kraje uczestniczące: Polska, Włochy, Turcja, Rumunia. 

 

Opis projektu: 

 

Jednym z głównych problemów w dzisiejszych czasach jest bezrobocie wśród młodzieży. 

Głównymi przyczynami są brak wystarczających kompetencji finansowych i umiejętności w 

zakresie przedsiębiorczości, słaba komunikacja w zespołach wielokulturowych, brak 

umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych. Rozwijanie i doskonalenie tych umiejętności 

prowadzi do radzenia sobie z tym globalnym problemem po ukończeniu studiów. Drugim 

problemem, z którym musimy się zmierzyć w tym projekcie, jest brak świadomości problemów 

społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w naszych społecznościach. 

 

Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności przedsiębiorczości u uczniów ze szkół 

partnerskich oraz promowanie umiejętności komunikacji i prezentacji, czyli tzw. umiejętności 

miękkich. Pomogłoby to młodym ludziom szybciej przystosować się do rzeczywistego 

środowiska pracy, lepiej spełniać się na rynku pracy i mieć możliwość rozwijania własnego 

biznesu, zarówno w kraju ojczystym, jak I w krajach partnerskich projektu. 

 

Chcieliśmy również, aby nasi uczniowie zmierzyli się z realiami społecznymi, motywując ich do 

wolontariatu. Wkładamy wysiłek w kultywowanie samoświadomości wobec różnych ludzi, 

empatii wobec tych, którzy cierpią oraz chęci dzielenia się wartością pomagania sobie 

nawzajem. Dlatego wolontariat jest drugim ważnym celem w naszym projekcie. 

 

(Osiągnięte) cele projektu: 

• doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy, pracy zespołowej, relacji 

społecznych, wiedzy międzykulturowej; 

• promowanie tolerancji, świadomości społecznych, ekonomicznych, ekologicznych wyzwań 

stojących przed naszym społeczeństwem; 

• poprawa umiejętności przedsiębiorczych, finansowych i zawodowych uczniów; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności zarówno uczniów, jak i nauczycieli; 

• podnoszenie kompetencji cyfrowych poprzez rozwijanie umiejętności ucznia w zakresie 

korzystania z ICT; 

• nauka i praktyka publicznego wyrażania siebie (poprzez prezentacje, debaty…); 

• promowanie współpracy pomiędzy lokalnymi Instytucjami, poza szkołami (schroniska dla 

zwierząt, ośrodek dla osób starszych, świetlice dla dzieci); 

• poprawa umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku angielskim; 

• nauczenie uczniów, gdzie szukać informacji potrzebnych w działaniach projektu; 



 
 

• nauczenie uczniów, jak promować produkt, swój pomysł na biznes, swój kraj jako kierunek 

turystyczny. 

 

Trwałość to zdolność projektu do kontynuacji i wykorzystywania jego wyników po zakończeniu 

okresu finansowania. Wyniki projektu można następnie wykorzystać w dłuższej perspektywie. 

Nie wszystkie elementy projektu lub wyniki mogą być trwałe, ale ważne jest, aby 

rozpowszechnianie i eksploatację postrzegać jako postęp wykraczający poza czas trwania 

projektu. 



 
 

Belgia: 
 
 

 

Wiele projektów zostało faktycznie wdrożonych w Belgii w ciągu ostatnich 10 lat. Dlatego 

rozumiemy, jak ważne są umiejętności miękkie, aby dostać pracę, ale także prosperować, gdy 

już ją mamy. We wdrażaniu metod rozwijania umiejętności miękkich brało udział wielu 

uczestników, w tym ze świata akademickiego (HEPL, ULG-HEC, UCL,…), firmy, ośrodki 

szkoleniowe, regionalne urzędy pracy (Forem). 

 

2013 ROK UMIEJĘTNOŚCI 
 
 

 

W 2013 r. uczestnicy na polach edukacyjnych i zawodowych wymienili „umiejętności miękkie” 

wśród tematów, którymi będą się zajmować w ramach projektu „2013, année des 

compétences” („2013, rok kompetencji”). Wybór ten wynikał z pracy wykonanej przez Forem 

(Walońska służba publiczna na rzecz zatrudnienia i szkolenia zawodowego, organ regionalny) 

nad europejskimi ramami kompetencji kluczowych uczenia się przez całe życie. 

 

Te koncepcje można znaleźć w: 

 

• w Europejskich Ramach Kompetencji Kluczowych 

• w Definicjach podanych przez Radę ds. Edukacji i Szkoleń (Conseil de l’Education et de la 

Formation, CEF) 

• w swoim narzędziu dydaktycznym wdrożonym w ramach „formacji Bruxelles” (organ 

odpowiedzialny za szkolenia w regionie Brukseli). 

 

CEF oparł się na definicji Gerharda P. Bunka, która dzieli umiejętności miękkie na trzy grupy2: 

 
 

• „kompetencja metodologiczna”: umiejętność radzenia sobie z zadaniami i 

potencjalnymi zmianami odpowiednio z metodologią, samodzielne znajdowanie 

rozwiązań i wykorzystywanie wyników doświadczeń z przeszłości do radzenia sobie z 

innymi problemami. 

• „kompetencje społeczne”: umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, 

bycie zapoznanym z umiejętnościami interpersonalnymi. 

• „kompetencja partycypacyjna”: umiejętność wnoszenia wkładu w tworzenie środowiska 

pracy we własnym miejscu pracy i poza nim, planowanie z wyprzedzeniem, 

 
2 http://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/137/1_en_bunk.pdf 



 
 

podejmowanie zadań organizacyjnych, podejmowanie decyzji i gotowość do wzięcia na 

siebie odpowiedzialności.  

 

CEF podkreśla istniejące powiązania między umiejętnościami miękkimi i twardymi, ale także 

istnienie psychologicznych, społecznych i kulturowych postaw i zachowań, które są raczej 

ukryte i nie można ich naprawdę ocenić. Tworzy również wyraźny związek semantyczny z 

umiejętnościami transdyscyplinarnymi3. 

 

1. App-titude 
  
 

 

W ramach projektu Erasmus+ o nazwie „App-titude” przeprowadzono ankietę w firmach i 

młodych ludziach w celu zidentyfikowania najbardziej przydatnych umiejętności wymaganych 

na wszystkich stanowiskach. Wyniki wskazały na umiejętności oczekiwane przez firmy, ale 

także na rozbieżność między tym, co postrzegają młodzi ludzie, a tym, czego firmy oczekują od 

nich w zakresie umiejętności miękkich. 

 

Zidentyfikowano trzydzieści umiejętności miękkich, zwanych „Umiejętnościami ludzkimi”, 

które podzielono na 5 kategorii: 

 
1. Komunikacja (np. komunikacja ustna, pewność siebie); 
2. Współpraca (np. otwartość i szacunek wobec osób o różnym pochodzeniu społecznym i 

kulturowym); 

3. Profesjonalizm (np. odpowiedni ubiór, higiena, schludny wygląd, punktualność); 

4. Organizacja pracy (np. dostosowanie do różnych ról lub obowiązków, osiąganie celów); 

5. Potencjał rozwojowy (np. nauka uczenia się, stawianie sobie wyzwań, przyjmowanie 

krytyki). 
 

 

Oto link do filmu prezentującego projekt „app-titude” i aplikację „Test your 

selfies”: https://youtu.be/HCpPsPNaQcE 

 

 

Projekt „App-titude” mający na celu stworzenie aplikacji do nauczenia młodych ludzi umiejętności 

miękkich wymaganych w świecie pracy. Aplikacja o nazwie «Testyourselfie» pozwala młodym 

ludziom odkrywać te umiejętności w zabawny sposób, zbadać swój poziom i otrzymywać 

informacje zwrotne w celu dowiedzenia się, co można byłoby poprawić. Poniższy zrzut ekranu 

pokazuje sześć umiejętności, które młodzi ludzie mogą przetestować: samokrytyka, elastyczność, 

inicjatywa, komunikacja ustna, punktualność i profesjonalna prezentacja. 

  

 
3 http://www.bruxellesformation.be/uploads/pdf/Divers/cadre_de_reference.pdf 

https://youtu.be/HCpPsPNaQcE


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gdy uczniowie utworzą swoje profile, mogą otrzymać porady (1) i zmierzyć (2) każdą z 

umiejętności. Udzielone porady mają na celu rozwijanie umiejętności za pomocą filmów, 

linków do artykułów, stron internetowych i testów… Następnie uczniowie mogą wypełnić 

kwestionariusz wielokrotnego wyboru i uzyskać na jego końcu swój wynik. 



 
 

(1) (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatecznie, otrzymują raport na podany adres e-mailowy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplikacja ta ma na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. 



 
 

2. Umiejętności lidera skautów 

 

W sektorze wolontariatu „Fédération des Scouts de Belgique” proponuje swoim 

25 000 liderom narzędzie o nazwie „Scout Leader Skills”. 

 

Celem jest, aby umiejętności liderów harcerskich zostały rozpoznane i docenione przez 

rodziców, świat pracy i ogół społeczeństwa. Umiejętności i wartości harcerzy są dla nich 

rzeczywiście atutem w dorosłym życiu i podczas poszukiwania pracy. Ważne jest, aby harcerze 

byli tego świadomi, aby udowodnić, że te umiejętności są ważne na rynku pracy lub mają sens 

w dorosłym życiu. 

 

Projekt odnosi się do umiejętności miękkich w następujący sposób: „umiejętności te są 

interpersonalne, funkcjonalne lub związane z postawą. Nazywa się je miękkimi 

umiejętnościami w przeciwieństwie do twardych, które są bardziej teoretyczne lub 

techniczne”4 

 

W sektorze wolontariatu „Fédération des Scouts de Belgique” proponuje swoim 25 000 

liderom narzędzie o nazwie „Scout Leader Skills”. 

 

Spośród 35 zidentyfikowanych umiejętności wybrano 20, ponieważ są one najczęściej 

wymagane w świecie pracy. Są podzielone na 3 kategorie: 

1. Umiejętności interpersonalne: negocjowanie, motywowanie, prowadzenie, coaching, 

współpraca, komunikacja, empatia, radzenie sobie z konfliktami. 

2. Umiejętności funkcjonalne: podejmowanie inicjatywy, dostosowywanie się, 

rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, podejmowanie decyzji, ustalanie 

priorytetów, zarządzanie czasem, organizacja. 

3. Postawy: różnorodność, lojalność, elastyczność, chęć uczenia się. 

 

Jak działa ten projekt? 
 

 

1. Na podstawie działań liderów harcerskich stworzono ankietę zawierającą 100 pytań. 

Skauci mają 30 dni na jej wypełnienie. Aby odpowiedzieć na pytania, muszą odwołać się 

do swoich harcerskich doświadczeń z ostatniego roku. Każda odpowiedź waha się od 

„nigdy” do „zawsze”. Na końcu tej samooceny pojawia się wykres, który przedstawia 5 

umiejętności, które nabyli liderzy i 15 umiejętności, które muszą jeszcze poprawić. Liderzy 

otrzymują również informację zwrotną na temat każdej umiejętności i porady, jak je 

docenić w kontekście zawodowym. 

2. Ocena osobowości, zakończona w 15 minut, daje indywidualną analizę lidera. 

3.  Uczestnicy otrzymują porady, jak się doskonalić. 
 

 
4 5https://scoutleaderskills.lesscouts.be 



 
 

3. On stage tools 
 
 

 

Program ON STAGE skierowany jest do walońskich szkół francuskojęzycznych. Został 

opracowany przez POSECO (organizację non-profit) i jest bezpłatny Razemly w latach 

2018-2019 dzięki Agence pour l'Entreprise et de l'Innovation (organizacji Walońskiej, 

która wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, innowacyjność i rozwój nowej 

działalności gospodarczej). 

 

Program jest po raz pierwszy prezentowany szkołom partnerskim podczas sesji 

informacyjnej. Uczniom wyjaśniane są umiejętności miękkie, przekazywane są 

referencje oraz objaśniane są narzędzia (Entrecomp i przewodnik). 

 

Ten program jest podzielony na 4 kroki: 

 

1. TEST: młodzież przystępuje do internetowego testu samooceny jako narzędzia 

diagnostycznego swoich umiejętności miękkich. W niecałą godzinę będą mogli przetestować 

60 umiejętności miękkich. Ten test jest również dostępny w wersji aplikacji. 

 
2. GO:  podczas stażu rozwijają swoje umiejętności miękkie dzięki poradnikowi, który daje 

wskazówki, jak najlepiej wykorzystać staż do doskonalenia umiejętności miękkich. Na przykład, 

jak przygotować staż, jaką relację powinni mieć z opiekunem szkolenia, jakie zadania pomagają 

uczniom rozwijać ich umiejętności miękkie… Istnieje również sekcja „Zasoby”, w której 

studenci mogą znaleźć informacje o miękkich umiejętnościach, przydatne linki i filmy, 

referencje… 

 

3. WIN: Umiejętności studentów są oceniane przez europejskie 

narzędzie o nazwie EntreComp, które analizuje 15 głównych 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i przedstawia ich 

wyniki w formie wykresu. Dyskutują też o swoich postępach z 

opiekunem szkolenia i zdobywają „odznaki” (nowy system 

walidacji podnoszenia umiejętności zatwierdzony przez AEI). 

Dzięki temu narzędziu szkoły partnerskie mają również dostęp do 

ogólnych statystyk i trendów oraz zobaczenia wpływu staży i 

róznicy między pierwszą a ostatnią ocean. 

 



 
 

SHARE: uczniowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, będąc częścią 

społeczności Badgee. 

4. OPC SFC 
 
 

 

Nowszym przykładem (2016) jest OPC-SFC11, który stał się Step4SFC12 

(projekt Erasmus+) realizowany przez Forem (regionalny urząd pracy). 

 

Te dwa projekty mają na celu dostarczenie trenerom narzędzi w celu: 
 

1. Zintegrować rozwój i ocenę umiejętności miękkich w rzeczywistych warunkach 

2. Podnieść świadomość uczniów o tym, jak ważne są umiejętności miękkie. 
 

Partnerzy projektu oferują integrację umiejętności miękkich przy użyciu dwóch głównych 

narzędzi. Po pierwsze, istnieje lista „zakupowa” obejmująca 27 umiejętności miękkich wraz z 

krótką definicją, aby można je było łatwo zidentyfikować i zintegrować. Po drugie, można 

skorzystać z tzw. „radaru” obserwacyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Metoda ta opiera się na założeniu , że umiejętności miękkich można uczyć tak samo, jak 

umiejętności twardych. 

Ostatecznym celem projektu STEP 4 SFC było wdrożenie MOOC5 dostępnego od 19 stycznia 

2019 r. Są 4 sesje, ocena i sesja dodatkowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celem tego kursu MOOC jest pomoc uczniom w integracji umiejętności miękkich w pracy przy 

użyciu techniki podsumowanej poniżej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://mooc-forem-sfc.eu/dashboard 



 
 

 
 

 

5. Negocjacje (Les negociales) 
 
 

,Projekt ,Negocjacje” został stworzony w Nancy (Francja) w 1989 roku, aby umożliwić 

studentom ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistości. Są 

to 10-minutowe gry fabularne, w których uczniowie muszą przekonać potencjalnego klienta do 

zakupu produktu. Rolę klientów pełnią prawdziwi przedsiębiorcy lub kierownicy sprzedaży. Jury 

złożone z profesjonalistów ocenia postawę i zachowanie uczniów za pomocą przejrzystej siatki. 

 

Konkurs ten składa się z trasy, która odbywa się we Francji, ale także w Belgii (HEPL) i Szwajcarii, 

z udziałem ponad 5000 studentów i 3000 profesjonalistów. Do finału w Epinal (Francja) w 

dniach 26-27-28 marca 2019 zakwalifikuje się 600 studentów. 

 

Przed rozpoczęciem negocjacji studenci i jury zapoznają się z informacjami na temat firmy oraz 

konkretnej sytuacji. firma partnerska. W ten sposób wszyscy studenci mają takie same szanse, a 

jury nie może mieć żadnych dodatkowych informacji dotyczących sprawy. 

 

Po otrzymaniu case study studenci mają 60 minut na przygotowanie. Następnie negocjacje 

trwają 10 minut, a jury ma 3 minuty na przyznanie punktacji uczestników. 

 

Są dwie sesje, jedna rano i jedna po południu. 

 

Jest to działanie korzystne dla wszystkich. Rzeczywiście, z jednej strony studenci mają możliwość 

zapoznać się ze światem biznesu, a z drugiej przedstawiciele przedsiębiorstw otrzymują dostęp 

do licznego grona potencjalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach. 

 

Poza szkoleniem przyszłych przedstawicieli handlowych w zakresie negocjacji, „les Negociales” 

są również okazją dla studentów Komunikacji do zarządzania projektem organizacji wydarzenia 

w Belgii, wskutek czego można nabyć i/lub rozwinąć takie umiejętności miękkie, jak: zarządzanie 

czasem, organizację, pracę zespołową… 



 
 

6. Warsztat umiejętności miękkich Foremu 
 
 
 

Aby rozwijać umiejętności miękkie, Forem (Walońska publiczna służba zatrudnienia i szkolenia 

zawodowego, organ regionalny) oferuje krótkie warsztaty na zamówienie dla każdego w wieku 

od 18 do 24 lat, bez względu na plany zawodowe i poziom wykształcenia. Na podstawie 

indywidualnej rozmowy, trener opracowuje spersonalizowany plan rozwoju umiejętności 

miękkich młodego człowieka. 

 

Młodzi ludzie nauczą się umiejętności miękkich, poprzez szereg zabawnych i praktycznych 

warsztatów, takich jak: przemawiać publicznie, demonstrować etykietę biurową, komunikować 

się w sposób profesjonalny, zarządzać swoim czasem, czy też być pewnym siebie. Uczestniczą 

nauczą się także technik przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i radzenia sobie ze stresem 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej… 
 



 
 

Polska 
 
 
 

W Polsce wiele uczelni oferuje swoim studentom szkolenia z umiejętności miękkich. Kursy 

skierowane są do studentów o różnym stopniu i różnym pochodzeniu. Z analizy aktywności 

zawodowej wynika, że osoby poniżej 30 roku życia – w porównaniu z całą populacją – częściej 

mają problemy ze znalezieniem pracy. W Polsce bezrobocie wśród młodzieży na koniec 2018 r. 

wyniosło około 13%. 

 

To zmiany w systemie edukacji odpowiadają za niską aktywność zawodową młodych ludzi. 

Reformy te miały na celu zwiększenie udziału kształcenia ogólnego do 80% i ograniczenie 

kształcenia zawodowego do 20%. 

 

Konsekwencją tego procesu było zauważalne niedopasowanie podaży i popytu na rynku pracy. 

Młodzi ludzie, którzy uczyli się wykonywać określone zawody, znacznie przewyższają 

zapotrzebowanie rynku. Pracodawcy niechętnie zatrudniają humanistów. Poszukują osób z 

wykształceniem technicznym o określonych umiejętnościach zawodowych. 

 

Pracodawcy oczekują przede wszystkim rozwiniętych umiejętności miękkich, łatwości i 

otwartości w podjęciu pracy (nie zawsze związanej z ukończonym kierunkiem studiów). 

 

W tym sensie wiele uniwersytetów opracowało szkolenia z umiejętności miękkich dla swoich 

studentów, aby ułatwić im wejście na rynek pracy. Kursy skierowane są do studentów bardzo 

zróżnicowanych kierunków, nie tylko humanistycznych, również od studentów kierunków 

technicznych oczekuje się wysoko wykształconych umiejętności miękkich. 

 

1. Akademia Umiejętności Społecznych na Uniwersytecie Medycznym w 
Warszawie  

 
 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z Zakładem Psychologii Medycznej realizuje projekt 

rozwoju kompetencji w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

Do udziału w projekcie zapraszani są studeci ostatnich dwóch lat studiów I i II stopnia na 

kierunki: Wydział Lekarski, audiofonologia, elektroradiologia, logopedia, fizjoterapia, 



 
 

pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne. Program realizowany 

jest przez trzy lata, od października 2017 do czerwca 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celem projektu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji 

interpersonalnych, które będą przydatne z punktu widzenia przyszłych pracodawców z branży 

medycznej. W tym celu organizowane są liczne warsztaty z zakresu kompetencji miękkich i 

interpersonalnych, które pomagają w przedstawieniu tych zagadnień od strony praktycznej. 

Warsztaty prowadzą osoby z dużym doświadczeniem praktycznym. Są też zajęcia organizowane 

wspólnie z pracodawcami i prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy w 

zawodach medycznych oraz wizyty studyjne. 

 

Zawody medyczne wymagają od absolwentów zaangażowania i odpowiedniego podejścia do 

pacjentów. W tym celu szkolenia umiejętności społecznych obejmują kształtowanie postaw 

uczestników w kontekście specyficznych warunków świadczenia usług medycznych. Praca z 

pacjentami wymaga odporności psychicznej i zachowania dystansu w celu podjęcia decyzji. 

Jednocześnie świadczenie usług medycznych wymaga współpracy zespołów ludzkich. Wymaga 

to od personelu medycznego i personelu pomocniczego rozwijania umiejętności miękkich 

związanych z organizacją zadań i współpracą w zespole. 

2. Akademia Biznesu UWM w Olsztynie  
 
 
 

Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to międzywydziałowa jednostka 

wzorowana na instytucjach skandynawskich, która została stworzona z myślą o studentach I 



 
 

stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentach II stopnia oraz doktorantach UWM i Polskiej 

Akademii Nauk. 
 

Zajęcia w Akademii Biznesu odbywają się w siedzibie Akademii przy ul. Heweliusza w Olsztynie 

oraz w siedzibach firm współpracujących. 

 

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy i odnoszący sukcesy biznesmeni, kadra kierownicza i 

właściciele firm. Studenci Akademii otrzymują wsparcie praktykujących doradców, którzy 

pomagają im rozwijać podstawy własnych start-upów. Uczą jak zachować motywację do 

wytrwałej pracy potrzebnej do prowadzenia własnej firmy. 
 
 

Akademia zerwała z podziałem na wykłady, ćwiczenia i praktyki, zastępując je warsztatami, 

spotkaniami z ludźmi biznesu, realnym rozwiązywaniem problemów rynkowych i tworzeniem 

własnego modelu biznesowego. Forma nauki to przede wszystkim gra symulacyjna związana z 

własną firmą studenta. 

 

Absolwenci mają określone wymagania. Najważniejszym z nich jest realizacja finalnego 

projektu, którym może być innowacyjny pomysł i sposób jego realizacji, projekt 

przedsiębiorstwa wraz z biznesplanem lub start-up. Absolwenci opuszczają Akademię nie tylko 

z pomysłem, ale przede wszystkim ze sposobem jego realizacji. Na koniec oczywiście każdy z 

absolwentów powinien mieć biznesplan gotowy do ubiegania się o fundusze unijne. Powinni 

też wiedzieć, z kim I w jakiej konfiguracji mogą komercjalizować swój biznes lub projekty 

naukowo-badawcze. 

 
 

Jednym z elementów programu Business Academy jest nacisk na rozwój kompetencji miękkich, 

które w znaczący sposób decydują o powodzeniu planowanego biznesu. Już w procesie rekrutacji, 

podczas rozmów z psychologami biznesu, kandydaci oceniani są pod kątem kompetencji miękkich, 

którymi powinien charakteryzować się przedsiębiorca. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wiąże się to z podejściem do rozwiązywania trudnych i niekonwencjonalnych problemów, 

otwartym umysłem, sprawnością podejmowania decyzji, czy tworzeniem efektywnej 

współpracy w zespole. W trakcie realizacji projektów biznesowych studenci Akademii muszą 

wykazać się kompetencjami miękkimi, które pomogą im we wdrażaniu proponowanych 

rozwiązań. Jest to praktyczny trening tych kompetencji. Jednym z jej aspektów są 

doświadczenia, wskazówki i pomoc praktyków biznesu, właścicieli i kierownictwa firmy. Takie 

interakcje są wyjątkowym wkładem Akademii w proces kształtowania młodych 

przedsiębiorców. 

 

 

3. Projekt Geo4work 
 
 
 

Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS. 

 

Projekt skierowany jest do studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem projektu jest wzmocnienie 

umiejętności zawodowych i komunikacyjnych tych studentów. Wybór grupy docelowej 

podyktowany jest zapotrzebowaniem lubelskiej gospodarki lokalnej na pracowników w tych 

branżach. Rozwija kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów geografii, 



 
 

gospodarki przestrzennej, geoinformatyki oraz turystyki i rekreacji, które są poszukiwane przez 

pracodawców w tych branżach. 

 

Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wspierania kompetencji studentów w 

zakresie geografii, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej, turystyki i rekreacji na Wydziale 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, co przyczynia się do lepszego przygotowania 

absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projekcie studenci doskonalą 

swoje umiejętności zawodowe, analityczne i komunikacyjne. 

 

Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia nie objęte programem studiów, ale wymagane na 

rynku pracy. Studenci uczestniczą w szkoleniach umiejętności miękkich, pracach projektowych, 

wyjazdach/wizytach studyjnych, pracują w zespołach projektowych we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym np. pracodawcami. Studenci poddawani są analizie 

kompetencji dokonywanej przed i po rozpoczęciu projektu oraz 12-miesięcznemu 

monitoringowi losów absolwentów. Projekt przewiduje organizację certyfikowanych szkoleń 

zawodowych rozwijających umiejętności miękkie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Działania projektowe skoncentrowane na kompetencjach: 
 



 
 

1. Lista kompetencji studentów - diagnoza deficytu kompetencyjnego każdego uczestnika 

projektu. Następnie dostosowanie działań projektowych do zdiagnozowanych potrzeb i 

przeprowadzenie drugiej listy kompetencji po zakończeniu udziału zaplanowanego w 

działaniach projektowych. 

2. Certyfikowane szkolenia doskonalące umiejętności komunikacyjne i analityczne. 

3. Certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje 

zawodowe. 

4. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach dedykowane tematycznie do każdej ze ścieżek 

merytorycznych. 

 
 

4.Projekt SezAM  
 

 

Kompetencje i Umiejętności w Akademii Morskiej w Gdyni. 

 

Celem projektu „SezAM” jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w Akademii Morskiej w 

Gdyni w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach projektu 

realizowane są następujące zadania: 

 

− oferowanie studentom pakietu szkoleniowego poszerzającego ich umiejętności miękkie i 

zawodowe, 

− wsparcie działalności Studenckiego Biura Karier, w tym w zakresie doradztwa zawodowego, 

− podnoszenie kompetencji miękkich i zawodowych pracowników Uczelni (w tym kursy językowe i 

szkolenia specjalistyczne). 
 



 
 

 
Zadania realizowane w projekcie SezAM prowadzą do wzmocnienia pozycji Uczelni m.in. w 

zakresie poszerzania oferty edukacyjnej. Realizacja działań projektowych pozwala 

absolwentom Uczelni lepiej dostosować się do potrzeb rynku pracy. Do zadań projektu należy 

także wsparcie pracowników Uczelni w podnoszeniu swoich kwalifikacji, kompetencji 

dydaktycznych i kompetencji menedżerskich, wpływających na jakość zadań statutowych 

Uczelni. 

 

Częścią Projektu dla Studenta są spotkania z praktykami zawodowymi, przedstawicielami firm 

branżowych oraz specjalistami z zakresu Human Resources. Dla studentów kierunków 

morskich zorganizowano spotkania z kapitanami statków z ponad 20-letnim stażem pracy na 

morzu oraz z doświadczonymi naczelnymi inżynierami, którzy pracowali na wszystkich typach 

silników spotykanych na statkach oraz jest konsultantem merytorycznym wspierającym 

procesy rekrutacji na najwyższe stanowiska na statki. Dla studentów stacjonarnych 

zorganizowano spotkania ze specjalistami HR, m.in. z takimi firmami jak: State Street Bank 

International GmbH, WNS Global Services, czy Rolls-Royce Polska. 

 

4. Warsztaty Kompetencji Społecznych i Centrum Doradztwa 
Zawodowego  

 
 
 

Centrum powstało w 2010 roku na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; w 

odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec absolwentów 

uczelni. Jej głównym celem jest rozwój umiejętności psychospołecznych, aktywizacja i 

przygotowanie studentów i absolwentów do podjęcia pracy związanej z ich kwalifikacjami i 

aspiracjami.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Kompetencji Społecznych to cykl szkoleń składający się z modułów wspierających 

umiejętności interpersonalne uczniów. Badania pokazują, że pracodawcy przywiązują większą wagę 

w procesie rekrutacji do kompetencji miękkich. W sytuacjach obserwowanych na co dzień na 

uczelni najważniejsze są: komunikacja z ludźmi i zasady edukacji na poziomie wyższym. 

 

Na warsztatach szkolenia praktycznego istnieje możliwość obserwowania i poznawania określonych 

mechanizmów społecznych oraz przewidywania zachowań. Celem zajęć jest rozwijanie 

umiejętności społecznych studentów, które ułatwiają radzenie sobie w różnych sytuacjach 

zawodowych i codziennych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności komunikacji interpersonalnej, 

kultury Instytucji oraz zasad dobrych obyczajów. Efekty uzyskane podczas szkoleń pozwalają: 

zwiększyć zaufanie do mocnych stron, zdolności i umiejętności, zidentyfikować kompetencje 

osobiste i społeczne, zdobyć szeroką wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz nauczyć 

się asertywnych zachowań i zasad skutecznej komunikacji z ludźmi, zdobyć wiedzę o dobrych 

obyczajach i praktyczną interpersonalną szkolenie. 



 
 

Portugalia 
 

 

1. Wydział Nauk Uniwersytetu w Lizbonie  
 

 

Universidade de Lisboa (ULisboa) to największy i najbardziej prestiżowy uniwersytet w 

Portugalii i jeden z wiodących uniwersytetów w Europie. Spadkobierca tradycji 

uniwersyteckiej, która obejmuje ponad siedem wieków, ULisboa uzyskała swój obecny status 

w lipcu 2013 roku, po połączeniu dawnych Universidade Técnica de Lisboa i Universidade de 

Lisboa. 

ULisboa łączy różne dziedziny wiedzy i ma uprzywilejowaną pozycję ułatwiającą współczesną 

ewolucję nauki, technologii, sztuki i nauk humanistycznych. Jakość nauczania, badań, innowacji 

i kultury ULisboa przyciąga coraz większą liczbę talentów z całego świata. 

 

Wydział Nauk Uniwersytetu Lizbońskiego promuje szereg działań promujących nabywanie i 

rozwój umiejętności miękkich pomiędzy studentami. Niektóre z działań to: 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills 

 
 

4 Ways 4 The Future (4 ścieżka na przyszłość): to kurs złożony z 4 warsztatów, każdy warsztat 

poświęcony jest jednej odpowiedniej umiejętności miękkiej. 
 

Kurs przekonywania i wywierania wpływu: Kurs będzie miał bardzo praktyczne podejście. 

Odbędzie się w nieformalnym środowisku. Kurs będzie obejmował treści istotne w codziennym 

życiu. Uczestnicy otrzymają indywidualne informacje zwrotne.  

• Skoncentruje się na pięciu tematach: 

• Perswazja i argumentacja; 

• Wpływ na praktykę; 

• Przekonująca komunikacja; 

• Skróty do przekonania  

• Przekonywanie na co dzień. 
 
 

BEST Training Day: BEST Training Day: organizowany we współpracy z różnymi firmami, takimi 

jak Premium Minds, Affinity, the Forest i SEAL, składający się z serii warsztatów mających na 

celu podniesienie umiejętności miękkich. 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills


 
 

2. Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Porto  
 

 

Jest to jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych uczelni wyższych w Portugalii w 

zakresie inżynierii. Znana z tego, że nieusttanie projektuje I promuje programy z partnerami 

takimi jak Ernst & Young i Unlimited Future, takie jak najnowszy program „ZAPROJEKTUJ 

SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”. Program ten ma na celu stymulowanie rozwoju niezbędnych 

kompetencji absolwentów rozpoczynających karierę zawodową. 

 

Program ten jest częścią Ścieżki Kariery FEUP i koncentruje się na rozwoju umiejętności 

miękkich, które są bardzo cenione przez branżę, zwłaszcza na początku kariery. Tworzy ją 10 

warsztatów, dwa razy w tygodniu po godzinach pracy http://noticias.up.pt/feup-lanca-

programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/ 

3. Uniwersytet Minho 
 

 

Uniwersytet Minho jest obecnie jedną z najbardziej prestiżowych portugalskich uczelni 

wyższych i stopniowo zyskuje na znaczeniu na arenie międzynarodowej. 

 

Uniwersytet został założony w 1973 roku i obecnie składa się z trzech Campi: Gualtar Campus 

w Bradze oraz Azurém i Couros Campi w Guimarães. 

 

JobLab na Uniwersytecie Minho to program oparty na nowym podejściu prowadzony przez 

Uniwersytet Minho. Skupia się również na rozwoju umiejętności miękkich u studentów. 

 https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/ 

 

4. ESTG-P|Porto – Politechnika Porto 
 
 

 

W Biurze Wsparcia Przedsiębiorcy rozwijamy umiejętności naszych studentów, jednocześnie 

wzmacniając relacje między ESTG|P.Porto a środowiskiem biznesowym. 

 

Misją GAF jest zrzeszanie przedsiębiorczych firm, wykładowców, badaczy i studentów w 

działaniach mających na celu tworzenie nowych inicjatyw badawczych, innowacyjnych i 

biznesowych, które tworzą wartość dla kraju, a w szczególności dla regionu. 

 

Oto kilka przykładów działań promowanych przez GAE: 

 

http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/
http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/
https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/


 
 

W Biurze Wsparcia Przedsiębiorcy rozwijamy umiejętności naszych studentów, jednocześnie 

wzmacniając relacje między ESTG|P.Porto a środowiskiem biznesowym. 

 

Takie podejście, oparte na sieciowaniu, współpracy i dzieleniu się wiedzą, misją GAE jest 

zrzeszanie przedsiębiorczych firm, wykładowców, badaczy i studentów w działaniach mających 

na celu tworzenie nowych inicjatyw badawczych, innowacyjnych i biznesowych, które tworzą 

wartość dla kraju, a w szczególności Region. 

 

Oto kilka przykładów działań promowanych przez GAE: 

 

Be More to program rozwoju umiejętności, w ramach którego tworzymy innowacyjny ruch 

szkolący profesjonalistów przyszłości. Trzyletnie studia licencjackie, obejmujące łącznie 21 dni 

pracy, mają na celu rozwój studentów, przygotowując ich do rynku pracy.  Dzięki programowi, 

poprzez interaktywne i praktyczne podejście, tworzymy symulację strategicznej wizji 

otaczającego ich świata; rozwijamy ciekawość i pasję do wyprzedzania trendów i codziennego 

myślenia o przyszłości; narzędzia i strategie potrzebne na rynku pracy i wspólne przywództwo 

dla udanej pracy zespołowej 

 

Business in a Box: to intensywne, praktyczne doświadczenie edukacyjne, które zmusza 

przedsiębiorców do wyjścia poza swoją strefę komfortu i przyspieszenia ich pomysłów. Jest to 

zatem tygodniowy program przedakceleracyjny, mający na celu przyspieszenie pomysłów 

biznesowych i rozwój przedsiębiorczych umiejętności. 

 

Koncepcja B-Box jest jak „zestaw narzędzi przetrwania dla przedsiębiorców”, który łączy 

zestaw formacji niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorcy pozostawią to 

doświadczenie z energią i narzędziami, których potrzebują, aby sprostać wyzwaniom i rozwijać 

swoje innowacyjne pomysły.  

 

 

Business Challenges: to weekendowy bootcamp, w ramach którego zespoły (stworzone przez 

studentów, badaczy i nauczycieli) wspólnie pracują nad rozwiązywaniem rzeczywistych 

problemów, które stawiają przedsiębiorstwa. W ten weekend zespoły uczą się i wykorzystują 

podejście design thinking do opracowywania nowych pomysłów i prototypowania 

innowacyjnych rozwiązań. 

 

Ten rodzaj dynamiki ma na celu nie tylko przybliżenie przedsiębiorstwom naszej Instytucji, ale 

także rozwinięcie niektórych umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców, takich 



 
 

jak umiejętność komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz duch krytyczny 

i innowacyjny.  

 

 

5. Firmy oferujące kursy zgodne z potrzebami rynku 
 
 

Galileu (https://www.galileu.pt/) 

 

Jest to firma, która zapewnia certyfikowane kursy (nie stopnie naukowe) z kilku dziedzin 

wiedzy dostosowanej do dziedziny pracy. 

 

Oferuje kursy rozwoju umiejętności miękkich we współpracy z Instituto Superior Técnico 

(https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/) w celu rozwijania nowych kompetencji 

behawioralnych u studentów w celu uzupełnienia umiejętności twardych rozwijanych w 

uczelniach szkolnictwa wyższego 

 

https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto 

 

Przykładowe kursy oferowane przez Galileu: 

 

Warsztat: Osobiste umiejętności przywódcze: Kieruj swoim życiem (Orienta a tua vida)  

https://www.galileu.pt/


 
 

 
Warsztaty: Skuteczne umiejętności prezentacji: Techniki prezentacji i komunikacji mające 

wpływ (Técnicas de Apresentação e Comunicação com Impacto) 

 

Inne wyspecjalizowane firmy oferują również certyfikowane kursy przygotowujące osoby 

do pracy i zgłaszania kandydatur na stanowiska. Oto kilka przykładów: 

 

www.caf.pt/soft-skills 
 

https://unlimitedfuture.pt/ 
 

https://sparkAgency.pt/ 
 

http://www.udream.pt/pt 

http://www.caf.pt/soft-skills
https://unlimitedfuture.pt/
https://sparkagency.pt/
http://www.udream.pt/pt


 
 

Rumunia 
  
 

1. Projekt praktycznej szkoły  
 

 

Ogólnym celem projektu – „Rozszerzenie możliwości uczenia się poprzez szkołę praktyczną – 

niezbędny czynnik promowania innowacji w szkolnictwie wyższym w celu zwiększenia 

konkurencyjności i włączenia absolwentów na rynku pracy” – polega na stworzeniu: 5 Centrów 

Kształcenia Skoncentrowanych dla Studentów (Prawa człowieka, Migracje, Negocjacje i 

mediacje, Technologie informacyjne, Wewnętrzne i międzynarodowe rynki finansowe, 

Oratorium i debata), 1 sieci partnerstw i 1 aplikacyjnego programu badań naukowych. Projekt 

objął grupę docelową 580 osób, 25 partnerstw/umów o współpracy pomiędzy uczelnią a 

środowiskiem biznesowym/społecznym/akademickim oraz 24 programy studiów licencjackich 

oraz magisterskich dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz 7 uczelni 

wspieranych jako beneficjenci lub poprzez ich przedstawiciele (kadra oświatowa i szkoleniowa 

lub studenci). 
 

Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA (PRACTICAL SCHOOL) miał na celu generowanie 

długoterminowego pozytywnego wpływu na rozwój osobisty i zawodowy zarówno uczniów z 

grupy docelowej, jak i tych, którzy w przyszłości będą zaangażowani w działalność Centrów 

Nauczania. Jednocześnie Centra uwzględniają zarówno potrzeby uczenia się, jak I rozwoju 

zawodowego w warunkach zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez coroczny przegląd 

materiałów dydaktycznych tworzonych przy wsparciu partnerów gospodarczych/społecznych. 

 

Stworzenie „Szkoły Praktycznej” pozwoliło na zbliżenie środowiska uczelnianego do biznesu 

oraz przygotowanie zawodowe studentów zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy. 

Wyniki te przyczyniły się do osobistego i zawodowego rozwoju umiejętności miękkich 

studentów, podnosząc ich konkurencyjność i przybliżając środowisko uczelniane/ społeczne do 

otoczenia gospodarczego poprzez powiązanie działań aplikacyjnych i materiałów 

dydaktycznych ze zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy. 

 

Kolejnym pozytywnym efektem było zbliżenie środowiska uniwersyteckiego do otoczenia 

gospodarczego i społecznego w celu wypracowania długofalowych partnerstw na rzecz 

realizacji przyszłych projektów. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Projekt „Kompetencje dla rynku pracy”   
 

 

W kontekście wysiłków naszego kraju na rzecz rozwoju konkurencyjnej gospodarki podjęto 

wiele wysiłków na rzecz zwiększenia inwestycji w edukację i badania w celu zharmonizowania 

umiejętności nabywanych przez absolwentów systemu szkolnictwa wyższego z 

umiejętnościami wymaganymi przez rynek pracy. W tym kontekście należy podkreślić, że 

społeczeństwo oparte na wiedzy oznacza wykorzystanie wysokiej jakości zasobów ludzkich z 

wysokim poziomem wyszkolenia teoretycznego i praktycznego, aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie systemów gospodarczych i społecznych. 

 

Ogólnym celem projektu jest rozwój studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie 

ekonomii i spraw międzynarodowych, marketingu i administracji biznesowej poprzez 

dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy XXI wieku. 

 

Działania realizowane w ramach projektu miały na celu rozwój i doskonalenie programów 

studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie ekonomii, opartych na umiejętnościach 

rynku pracy w XXI wieku, a także rozwój aktywnych i dynamicznych partnerstw z otoczeniem 



 
 

biznesowym (rynek pracy ) w celu podniesienia jakości szkoleń i rzeczywistych możliwości 

zatrudnienia absolwentów. 

W ramach działań realizowanych w ramach projektu dokonano jakościowej, strukturalnej i 

funkcjonalnej oceny rynku pracy przeznaczonej wyłącznie dla absolwentów kierunków 

ekonomicznych za pomocą analizy dokumentacyjnej i ankietowej w celu ustalenia potrzeb i 

zidentyfikowania priorytetów. Jednocześnie projekt przyczynił się do poprawy 

zrównoważonego zarządzania i zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym poprzez promocję 

działań z zakresu diagnozy akademickiej i rynku pracy, a także opracowanie programów 

nauczania dostosowanych do obecnych i przyszłych wymagań. Realizacja projektu i jego 

rezultaty były zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez podkreślenie w nowych 

programach nauczania odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska, a także zasady 

równych szans poprzez wypracowanie rekomendacji wprowadzenia modułów studiów na 

temat równości płci, równości szans i niedyskryminacji. 
 



 
 

Hiszpania: 
 
 
 

Hiszpania ma jeden z wyższych wskaźników bezrobotnej młodzieży w Europie. Z ostatnich 

dostępnych danych wynika, że 33, 54% młodych ludzi poniżej 25 r.ż. są bezrobotni. 

 

Stopa bezrobocia dla osób w wieku od 25 do 29 r.ż. osób, które ukończyły studia wyższe, 

wynosi 14,04%, wskaźnik ten pokazuje, że studenci z wyższym wykształceniem mają pewne 

trudności z wejściem na rynek pracy. 

 

Powody są różne, ale aby pomóc swoim studentom w znalezieniu pracy, wiele uniwersytetów 

publicznych uruchomiło różne kursy szkoleniowe, aby zwiększyć szanse swoich studentów na 

zatrudnienie, a także promować widoczność programów, próbując wzmocnić powiązania 

między rynkiem pracy a instytucjami wyższego szkolnictwa. 

1. Forum Technologiczne 
 

 

Propozycja 
 

Technologiczne Forum Zatrudnienia to coroczne wydarzenie organizowane przez studentów 

Wyższej Szkoły Inżynierskiej Uniwersytetu w Vigo (Telekomunikacja, Przemysł, Kopalnie i 

Energetyka). Inicjatywa ta wyszła od przedstawicieli studentów Wyższej Szkoły Inżynierii 

Telekomunikacyjnej, jako sposób na przyciągnięcie firm do Vigo w celu rekrutacji nowych 

absolwentów. W rzeczywistości była to alternatywa dla starszej działalności: wyjazd do 

Madrytu w celu wzięcia udziału w targach rekrutacyjnych z firmami telekomunikacyjnymi. 

 

Dziś, po 19 edycjach, jest to wydarzenie oczekiwane przez same firmy, które wykorzystują go 

jako dobry sposób na przyciągnięcie talentów na swoje stanowiska. Wzrost liczby firm i 

przedłożonych życiorysów jest monotonnie stały, z wyjątkiem najgorszych lat kryzysu 

gospodarczego, kiedy tylko najsilniejsze firmy utrzymywały swoją obecność. 

 

Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym, do którego przyłączyło się wyłącznie 

siedemdziesięciu studentów, to ważny trening umiejętności miękkich i ogólnie okazja do 

wykazania się osobistymi zdolnościami i dojrzałości w nietypowym dla studenta środowisku. 

 

Zaangażowane umiejętności 
 



 
 

W to działanie zaangażowanych jest kilka umiejętności, większość z nich zaliczana jest do 

kompetencji miękkich, które odgrywają rolę podczas organizacji wydarzenia. Między innymi 

wyróżniamy następujące główne umiejętności miękkie: 

 
• Umiejętności poznawcze: 

 

o Kreatywne myślenie: Kreatywność jest kapitałem do tworzenia co roku nowej 

propozycji przy dodawaniuróżnych elementów i działań. 
 

• Umiejętności metodologiczne: 
 

o Zarządzanie czasem: organizacja zajmuje prawie rok, a zarządzanie czasem w celu 
utrzymania pod kontrolą wszystkich różnych zaangażowanych elementów ma 
kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu. 

•  

o Podejmowanie decyzji: Wiele decyzji podejmuje komitet organizacyjny, który 

obejmuje dużą grupę studentów (firmy, które mają zostać zaproszone i przyjęte, 

dane, czas na każde wydarzenie życiowe, treść dokumentów, elementy 

reklamowe, logo). 

o Planowanie: dobre planowanie zapewnia spokojną realizację całego wydarzenia. 
 

• Umiejętności społeczne 
 

o Komunikacja interpersonalna: Od większości studentów zaangażowanych w 
organizację oczekuje się interakcji z nieznanymi osobami: z firm, dostawców, 
partnerów, prasy i pracowników Uniwersytetu.  

 

o Praca zespołowa: Komitet organizacyjny pracuje jako zespół w celu wykonania 

wszystkich zadań potrzebnych do uruchomienia takiego wydarzenia. 
 

o Zarządzanie konfliktami i negocjacje: w czasie przygotowań targów pojawia się 

wiele konfliktów, które trzeba rozwiązać, negocjując rozwiązania 

umożliwiające wydarzenie. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyniki 
 

Efektem są targi, w których blisko 40 firm inżynierskich zajmuje się rekrutacją zespołów wśród 

naszych studentów Inżynierii, korzystając z własnych stoisk. Poza tym równolegle przebiega 

program konferencji, okrągłych stołów i innych wydarzeń (warsztaty, szybka rekrutacja, 

networking), w których uczestniczy większość naszych inżynierów przyszłości. A wszystko to 

zorganizowane przez grupę siedemdziesięciu studentów inżynierii. 

2. Laboratorium Projektów w Wyższej Szkole Inżynierii 
Telekomunikacyjnej 

 
 
 
 

Propozycja  
 

Grade on Engineering in Telecommunication Technologies obejmuje wspólny przedmiot w 

ostatnim semestrze. Studenci czterech różnych specjalności (elektronika, dźwięk i obraz, 

systemy telekomunikacyjne i telematyka) muszą połączyć się z multidyscyplinarnymi 

zespołami, aby opracować projekt inżynierski obejmujący wiedzę z tych różnych gałęzi 

telekomunikacji. Każdą z grup prowadzi para wykładowców, którzy chcą skonfigurować także 

multidyscyplinarne przywództwo: obaj wykładowcy pochodzą z różnych wydziałów Wyższej 

Szkoły Inżynierii Telekomunikacyjnej. 

 

W takiej konfiguracji prosimy zespoły o nowoczesne zastosowanie nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz o możliwość zaprezentowania wyników zróżnicowanej publiczności podczas 

targów technologicznych organizowanych w Uczelni. Na audytorium składają się wykładowcy, 

którzy wystawiają oceny z przedmiotu, koledzy z innych lat Uczelni, pracownicy firm, którzy 

przyjeżdżają na Uczelnię, aby sprawdzić, co potrafią rozwijać nasi studenci z ostatniego roku, a 



 
 

także zapraszani uczniowie szkół średnich w celu dowiedzenia się, czego mogą się nauczyć w 

następnych latach. 

 

 Zaangażowane umiejętności 
 

Projekt ten obejmuje kilka umiejętności, z których większość zalicza się do umiejętności 

miękkich, które należy promować wśród studentów. Organizując oficjalną listę kompetencji z 

przedmiotu w zakresie umiejętności miękkich, identyfikujemy: 
 

• Umiejętności poznawcze: 
 

o Zrozumienie inżynierii w ramach zrównoważonego rozwoju 
 

o Rozwój umiejętności dyskusji na tematy techniczne.The development of 
discussion ability about technical subjects. 

 

o Podejście do nowego problemu, biorąc pod uwagę najpierw najistotniejsze 
aspekty, następnie drugorzędne.  

 

o Umiejętność analizy i oceny wpływu społecznego i środowiskowego rozwiązań 
technicznych. 

o Umiejętność rozwiązywania problemów z inicjatywą, podejmowania 

twórczych decyzji oraz komunikowania się i przekazywania wiedzy i 

umiejętności, rozumienia odpowiedzialności etycznej i zawodowej działalności 

Inżynierii Telekomunikacji Technicznej. 
 

• Umiejętności metodologiczne: 
 

o Rozwój wystarczającej autonomii do prowadzenia prac w obszarze 

Telekomunikacji w kontekstach interdyscyplinarnych.  
 

o Umiejętność kierowania technicznego projektu telekomunikacyjnego. 
 

• Umiejętności społeczne: 
 

o Zachęcenie do współpracy i umiejętności, takich jak: komunikacja, organizacja, 

planowanie i akceptacja odpowiedzialności w wielojęzycznym i 

multidyscyplinarnym środowisku pracy, które promuje edukację na rzecz 

równości, pokoju i poszanowania praw podstawowych. 
  

o Umiejętność zarządzania projektem telekomunikacyjnym pod względem zasobów 
ludzkich i ekonomii. 

 

o Umiejętność pracy w multidyscyplinarnych grupach w środowisku 

wielojęzykowym oraz komunikowania się, pisemnie i ustnie, wiedzy, procedur, 

wyników i pomysłów związanych z telekomunikacją i elektroniką.  
 

Poza tym przedmiot ma pewne umiejętności techniczne lub twarde: 



 
 

o Umiejętność opracowywania raportów technicznych i kontynuacji projektu 

telekomunikacyjnego. 

o Umiejętność opracowania propozycji projektów technicznych zgodnie z 

określonymi wymaganiami w publicznym przetargu konkurencyjnym. 

 

o Znać i stosować podstawowe elementy ekonomii i zasobów ludzkich, zarządzania, 

organizacji i planowania projektów, a także prawodawstwa, regulacji i 

standaryzacji w telekomunikacji. 

 

o Zdolność do zarządzania obowiązkowymi specyfikacjami, procedurami i 

przepisami. 
 

o Umiejętność pisania, opracowywania i podpisywania projektów z zakresu 

Inżynierii Telekomunikacyjnej, zgodnie z nabytą wiedzą, koncepcji i rozwoju 

lub eksploatacji sieci, usług i zastosowań Telekomunikacji i Elektroniki. 

 

 

Wyniki 
 

W trakcie 12 punktów ECTS tego przedmiotu zespół spotyka się kilkakrotnie z prowadzącymi 

wykładowcami w celu śledzenia pracy i poświęca wiele godzin samodzielnej pracy zespołowej 

na rozwijanie swoich pomysłów związanych z wybranym przez siebie tematem. 

 

Pod koniec ścieżki studenci muszą dokonać krótkiej prezentacji swoich prac przed 

akademickim jury, które wystawia indywidualne oceny każdemu członkowi zespołu. Następnie 

kolejne dwa dni poświęcamy na targi technologiczne na korytarzach Wyższej Szkoły 

Telekomunikacji. Te targi mają trzy cele: 
 

1. Zespoły Projects Lab pokazują swoje osiągnięcia reszcie społeczności szkolnej: 

wykładowcom, kolegom i personelowi. Obserwujemy satysfakcję naszych studentów 

ostatniego roku, pokazując jednocześnie, co potrafią rozwinąć w nie więcej niż dwa 

miesiące. 

2. Uczniowie pokazują swoje projekty pracownikom firm. Osoby z firm sprawdzają 

osobiście umiejętności techniczne i osobiste naszych studentów, którzy w kolejnych 

miesiącach staną się ich pracownikami. Uczniowie muszą wykazać się 

profesjonalizmem zarówno w zakresie umiejętności twardych, jak i miękkich. Niektóre 

firmy nagradzają najlepszy projekt (stosując własne kryteria, które mogą różnić się od 

ocen akademickich).  
 

3. Na koniec uczniowie gimnazjum odwiedzają naszą szkołę, aby dowiedzieć się, co byliby 

w stanie zrobić, gdyby dołączyli do naszego programu klasowego w przyszłym roku. 



 
 

Targi są więc bardzo dobrą imprezą promocyjną dla przyciągnięcia nowych talentów na 

Uczelni



 
 

 

3. Program Mentorski na Universidade de Vigo 
 
 
 
 
 

Program 
 

Szkoła Inżynierii Telekomunikacyjnej Wprowadziła program mentorski, który jest obecnie 

rozszerzony na wiele wydziałów na Universidade de Vigo (Chemia, Ekonomia, Inżynieria Górnicza, 

Inżynieria Energetyczna, Nauki Morskie i Języki Obce). Pomysł polega na trenowaniu studentów 

ostatniego roku na poziomie licencjackim lub studiujących dowolny rok na poziomie magisterskim, 

aby pracowali jako mentorzy nowoprzybyłych studentów na pierwszym roku studiów licencjackich. 

Zarówno mentorzy, jak i podopieczni mają jasne i rygorystyczne programy edukacyjne i w 

rzeczywistości jest to proces, w którym wszyscy wygrywają: mentorzy podnoszą swoje kompetencje 

miękkie, co bardzo dobrze doceniają pracodawcy, a podopieczni mają referencje i pomoc podczas 

pierwszego roku studiów, co zapewnia ,,miękkie lądowanie” w tym nowym ,,rozdziale” ich życia. 

 

 

Plan edukacji 

 

Koordynator wybiera mentora wśród studentów wolontariuszy w drugim semestrze roku 

akademickiego przed ich działalnością jako mentorów. Przez dwa tygodnie w czerwcu i jeden 

dodatkowy tydzień we wrześniu, tuż przed rozpoczęciem zajęć na Uczelni, kandydaci dołączają do 

różnych warsztatów szkolących umiejętności, pogrupowanych w cztery gałęzie: 

 

• umiejętności intrapersonalne, takie jak: samowiedza, zarządzanie emocjami czy inteligencja 

emocjonalna; 

• umiejętności interpersonalne jako przywództwo, praca zespołowa, inteligencja społeczna, 

motywacja i komunikacja; 

• umiejętności instrumentalne jako metody i zarządzanie czasem; 

• oraz umiejętności wychowawcze jako mentoring. 

 

Łączny czas wynosi około 84 godzin, wszystkie face-to-face. 

 

Organizacja 
 

Program przedstawia trzy poziomy: studenci przyjeżdżający na wydziały Uczelni, będący 

podopiecznymi; studenci ostatnich lat studiów licencjackich lub magisterskich, którzy są 

mentorami; oraz zespół wykładowców z różnych wydziałów szkolących mentorów. 



 
 

 

Podopieczni dołączają do grup składających się z czterech lub pięciu osób, w zależności od 

dostępnych mentorów. W pierwszym tygodniu wydziałowy koordynator organizuje grupy, tak 

aby pierwsze spotkanie odbyło się w drugim tygodniu roku. Każda grupa uczestniczy wraz ze 

swoim mentorem w szeregu spotkań w ciągu roku. Uzupełnieniem tych grupowych spotkań 

jest wspólna sesja z udziałem wszystkich studentów Programu, polegająca na zaproszonym 

wystąpieniu eksperta. 

 

Mentorzy postępują zgodnie z wcześniej opracowanym planem, składającym się z ośmiu 

spotkań w ustalonych wcześniej datach w ciągu roku, z dołączeniem podopiecznych do jego 

grupy (około jedno spotkanie miesięcznie). Kwestie do rozważenia na każdym spotkaniu są 

dobierane w zależności od momentu roku akademickiego. Na początku niezbędna jest 

orientacja i autonomia na Uniwersytecie, ale z biegiem roku pojawiają się inne tematy: 

zarządzanie czasem, odpowiedzialność, rozwiązywanie problemów, odporność, motywacja, 

kreatywność i tak dalej. 

 

Wykładowcami prowadzącymi taki plan kształcenia są profesorowie-wolontariusze 

Universidade de Vigo, którzy wcześniej przez kilka lat akademickich byli szkoleni w zakresie 

umiejętności miękkich przez psychologów, szefów zasobów ludzkich z firm, specjalistów od 

mentoring, czy motywacji i tak dalej. Profesorowie ci połączyli się w pięć grup, aby 

przygotować sesje o uzupełniającej się treści, a sesje z przyszłymi mentorami prowadzili w 

parach. 

 

Wyniki 
 

Analizując wyniki, musimy wziąć pod uwagę dwa poziomy: jeden skoncentrowany na 

podopiecznych, którzy są adresatami Programu, a drugi na mentorach. 

 

Z punktu widzenia podopiecznych zaobserwowaliśmy: 

 

• wysoki poziom satysfakcji, znacznie wyższy niż analizowano, gdy mieliśmy program 

korepetycyjny oparty na bezpośredniej interakcji między wykładowcami a nowo przybyłymi 

studentami; 

 

• dobry kompromis, ponieważ większość z nich uczestniczy we wszystkich lub prawie 

wszystkich spotkaniach i rozmowach plenarnych; 

 

• a nawet lepsze wyniki w nauce w porównaniu do studentów nie zapisanych do Programu 
Mentoringowego. 



 
 

 
 

Studenci uczestniczący jako podopieczni wskazali, że ich integracja w życiu uniwersyteckim jest 

,,miękka” i że Program Mentoringowy pomógł im być bardziej efektywnym w zakresie zarządzania 

czasem, samowiedzy i innych elementów, które są niczym więcej niż umiejętnościami miękkimi, 

które chcemy promować pomiędzy nimi. Dlatego uważamy, że Program odnosi sukcesy na tym 

poziomie. 

 

Poza tym mentorzy są również kluczowym elementem Programu. Od pierwszego roku 

otrzymywaliśmy od nich ciekawą informację zwrotną: czuli się spełnieni, wykonując to zadanie i 

pomagając młodszym kolegom, ale opowiadają nam też, że podczas rozmów kwalifikacyjnych 

otrzymali kilka pytań o swoim wyszkoleniu i doświadczeniu jako mentorów. Pracownicy firmy 

skontaktowali się z nami, aby potwierdzić, że bardzo dobrze traktują tę wiedzę i praktykę w 

zakresie umiejętności miękkich, ponieważ są one doskonałym uzupełnieniem umiejętności 

technicznych, jakich oczekuje się od nowego inżyniera. 

 

4. Multidyscyplinarny kurs gier wideo 
 

 

Stworzony przez: Enrique Costa-Montenegro 
 
 
 

Propozycja 
 

Od dwóch lat akademickich na Uniwersytecie w Vigo prowadzony jest zupełnie inny kierunek. 

Celem kursu jest stworzenie pierwszego poziomu gry wideo. Próbując naśladować to, co dzieje 

się w prawdziwej firmie produkującej gry wideo, w której pracują ludzie o różnych profilach, w 

tym specjalnym kursie uczestniczą studenci z czterech różnych kursów: 

 

• Gry wideo: projektowanie i rozwój, 4 rok studiów na kierunku komunikacja audiowizualna 

• Technika multimedialna i grafika komputerowa, IV rok studiów na kierunku Inżynieria 

Technologii Telekomunikacyjnych 

• Programowanie systemów inteligentnych, IV rok studiów na kierunku Inżynieria Technologii 

Telekomunikacyjnych. 

• Komunikacja alternatywna: Media wirtualne i nowe media reklamowe, IV rok studiów 

magisterskich z Reklamy i Public Relations 

 

Studenci pierwszego kursu (Gry wideo: projektowanie i rozwój) pracują głównie nad definicją 

gry, fabułą, postaciami i różnymi poziomami. Studenci drugiego przedmiotu (Technologia 



 
 

multimedialna i grafika komputerowa) zajmują się głównie tworzeniem scenariuszy, grafiką, 

mechaniką gry, fizyką oraz wszystkimi pracami związanymi z zastosowanym frameworkiem do 

tworzenia gier, Unity. Studenci trzeciego kursu (Inteligentne programowanie systemów) 

pracują głównie z inteligencją gry, postaciami niegrywalnymi oraz dostosowaniem poziomu 

trudności gry do różnych graczy. Wreszcie studenci czwartego kursu (Komunikacja 

alternatywna: Media wirtualne i nowe media reklamowe) pracują głównie nad 

upowszechnianiem stanu projektu i jego reklamowaniem poprzez blogi, Telegram, Twitter, 

Instagram itp. 

 

Mimo że studenci z czterech kursów mają różne profile, wszyscy pracują razem nad projektem, 

w grupach od 5 do 7 osób, aby osiągnąć ostateczny cel: stworzenie gry wideo. 

 
 

Mimo że studenci z czterech kursów mają różne profile, wszyscy pracują razem nad projektem, 

w grupach od 5 do 7 osób, aby osiągnąć ostateczny cel: stworzenie gry wideo. 

 

Czterech profesorów jest zaangażowanych w kontynuację tych projektów, po jednym z 

każdego z różnych zaangażowanych kursów. Pierwszym etapem jest propozycja projektu 

opartego na powieści. Student będzie musiał przeczytać wybrane rozdziały i wymyślić grę 

wideo na podstawie tego, co przeczytał, biorąc pod uwagę, że doceniana jest oryginalność. 

Potem jest tworzenie grup, z zajęciami typu break-the-ice w celu jak najszybszego poznania 

kolegów. Po zakończeniu tych dwóch etapów rozpoczyna się główna praca rozwojowa. 

Studenci będą mieli cotygodniowe spotkania z profesorami przez cały semestr. Podczas tych 

spotkań profesorowie będą pełnili dwie role: 

• jako profesorowie, aby prowadzić ich w rozwoju i pomagać im na własnych kursach; 

 

• jako producenci rzekomej prawdziwej firmy produkującej gry wideo, aby ocenić produkt i 

przejrzeć etap rozwoju oraz zdecydować, czy produkt jest wart rozwoju. 

 

Na koniec semestru projekt jest oceniany przez profesorów. Ale projekt jest również oceniany 

przez pozostałych studentów ich wydziałów, ponieważ jest dzień demonstracyjny, podczas 

którego każdy może wypróbować gry wideo jako beta-testerzy i przekazać grupie opinie na 

temat swojej pracy w projekcie. 

 

Zaangażowane umiejętności 

 



 
 

W to działanie zaangażowanych jest kilka umiejętności, większość z nich zaliczana jest do 

umiejętności miękkich, które odgrywają rolę podczas całego rozwoju projektów. Między 

innymi wyróżniamy następujące główne umiejętności miękkie: 

• Umiejętności komunikacyjne: ponieważ uczniowie muszą skutecznie wyrażać się podczas 

rozwoju projektu. 

 

• Umiejętności pracy zespołowej: uczniowie pracują w grupach i muszą dobrze działać w tym 

środowisku, aby szybko i skutecznie wykonywać zadania. 

 

• Umiejętności adaptacji i elastyczności: ponieważ studenci pracują z kolegami i koleżankami z 

różnych kierunków, muszą więc przyjąć i akceptować różne punkty widzenia i metody pracy.  

 

• Umiejętności rozwiązywania problemów: uczniowie muszą podać rozwiązanie projektu 

tworzenia gry wideo od podstaw. Znajdą wiele drobnych problemów w rozwoju, wykorzystując 

analityczne i kreatywne myślenie w celu znalezienia rozwiązań. 

 

• Umiejętności twórcze: uczniowie muszą wpaść na pomysł gry wideo po przeczytaniu kilku 

rozdziałów z książki. 

 

• Umiejętności interpersonalne: ponieważ uczniowie muszą używać ich prawie bez przerwy, aby 

wchodzić w interakcje i komunikować się z innymi członkami grupy; 

 

• Umiejętności zarządzania czasem: jako uczeń musi dostarczyć rozwiązanie, wersję beta gry 

wideo, w ciągu zaledwie jednego semestru, demonstrując swoją zdolność do efektywnej i 

produktywnej pracy poprzez rozsądne wykorzystanie czasu. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyniki 
 

Rezultatem jest inny kurs, w którym studenci mogą pracować w naprawdę multidyscyplinarnej 

grupie, ze studentami z kilku wydziałów, i rozwiązywać złożone problemy, takie jak tworzenie 

od podstaw gry wideo. Kurs jest zaplanowany w celu naśladowania rzeczywistego scenariusza 

pracy firmy zajmującej się tworzeniem gier wideo. Studenci są bardzo zadowoleni z 

doświadczenia i dumni ze swojej końcowej pracy. Doskonalą różne umiejętności miękkie, które 

nie są tak wyraźnie obecne na innych kursach i wszyscy polecają to doświadczenie innym 

studentom. 
 



 
 



 
 

 

5. Ocena i akredytacja umiejętności miękkich na Universitat Politècnica 
de València 

Ewaluacja i akredytacja  

 

Akredytacja umiejętności miękkich opiera się na informacjach z wielu źródeł, aby ocenić, 

czy uczeń osiągnął oczekiwany poziom i minimalną zdolność do zarządzania tymi zasobami. 

Oceny dokonuje się na podstawie dowodów z punktów kontrolnych, kwestionariuszy pracy 

magisterskiej oraz wszelkich innych dowodów z zajęć pozalekcyjnych. 

• Punkty kontrolne: Dla każdej z kompetencji zdefiniowano do trzech poziomów 

umiejętności. Oczekiwane wyniki są zdefiniowane, a wskaźniki lub dowody, które mogą 

potwierdzić kompetencje ucznia, zostały zidentyfikowane dla każdego poziomu. Student 

powinien mieć co najmniej dwie oceny dla każdego poziomu kompetencji z punktów 

kontrolnych. Te oceny mogą być A (doskonałe), B (osiągnięty poziom celu), C (częściowo 

osiągnięty) i D (nieosiągnięty) zgodnie z odpowiednią rubryką. 

• Praca magisterska: Z komisji oceniającej i ankiet promotora. 

• Zajęcia pozalekcyjne: wszelkie dowody potwierdzone przez uniwersytet. 

 
 

 Ocena studenta zostanie zapisana jako załącznik do ewidencji studenta oraz jako portfolio 

działań związanych z pracą nad umiejętnościami studenta.  

 

Wyniki 

 

Po realizacji projektu w ciągu dwóch lat akademickich 2015/16 i 2016/17 pierwsza ocena projektu 

wykazała pewne mocne i słabe strony. Wyniki są jednak obiecujące, realizacja tego projektu będzie 

oczywiście wymagała ciągłego procesu ewaluacji i korekty przez kilka kolejnych lat. 
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