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Wprowadzeni

e do projektu

Wiele krajów wchodzi obecnie w fazę Czwartej rewolucji

Przemysłowej, zwanej również Przemysłem 4.0, w której

postęp technologiczny umożliwia znaczące zmiany w

przemyśle. Przemysł 4.0 nie tylko zwiększy efektywność

użycia środków produkcji oraz czasu, ale zmieni również

formy i organizację pracy. W naszym projekcie termin

Przemysł 4.0 oznacza ogólną transformację pracy

umożliwioną przez postęp technologiczny.

Uniwersytety Przyszłości (UP) to Projekt Sojuszu na Rzecz

Wiedzy finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej

poprzez program Erasmus +. Celem UP jest

doprowadzenie do paradygmatycznej zmiany w sposobie

współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego,

przemysłem oraz instytucjami publicznymi w ramach

edukacji dla Przemysłu 4.0.

 

Projekt jest trzyletnią inicjatywą (rozpoczętą w 2018 roku),

której celem jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych

wynikających z Przemysłu 4.0 w Europie poprzez

tworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej oraz

materiałów edukacyjnych. W trakcie implementacji

projektu grupa trzynastu instytucji z czterech krajów

promuje badania podstawowych tematów oraz organizuje

wspólne wydarzenia wspierające tworzenie wspólnoty

praktyków skupionych na rozwoju, implementacji oraz

upowszechnianiu wyników projektu. 

 

Zadaniem konsorcjum jest przygotowanie trzech raportów

opartych na badaniach a skupiających się na edukacji dla

Przemysłu 4.0. Ich tematy to: stan wiedzy, dobre praktyki

oraz strategia dla Uniwersytetów Przyszłości. Oprócz tego,

konsorcjum tworzy Fabrykę Wirtualnego nauczania i

Uczenia się dla Przemysłu 4.0. Fabryka zapewnia

wirtualną platformę wspierającą pilotaż nowych

wspólnych działań w zakresie nauczania i uczenia się,

ogniskujących się na przemyśle 4.0, jakie zostały

zaplanowane jako część tego projektu. 

http://universitiesofthefuture.eu/
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Cele Strategii

Celem Strategii jest przygotowanie strategicznego planu zawierającego wykonalne zalecenia w

jaki sposób należy rozwiązywać problemy edukacyjne dotyczące Przemysłu 4.0. Ma ona dawać

ogólne strategiczne wskazówki oraz powiązane z nimi przydatne spostrzeżenia w jaki sposób

należy się przygotować na nadejście Przemysłu i Edukacji 4.0

Obecna wersja strategii to wstępne podejście do tematu, odzwierciedlające wyniki obecnego

etapu badań prowadzonych głównie w Finlandii, Polsce oraz Portugalii, ale uwzględniających

europejską czy nawet globalna perspektywę. Zawiera ona spostrzeżenia wynikające z wspólnych

wydarzeń w jakich brali udział reprezentanci instytucji szkolnictwa wyższego, przemysłu, sektora

publicznego oraz studenci.

Kontynuacja aktywności konsorcjum UP umożliwi stałe udoskonalanie oraz dalszy rozwój

Strategii, a docelowo dostarczenie solidniejszej i lepiej przetestowanej wersji do końca roku

2025.
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Na czym

opiera się

strategia Raport ten ujawnia poziom dojrzałości Finlandii, Polski

oraz Portugalii do rozpoczęcia czwartej rewolucji

przemysłowej poprzez pryzmat cyfryzacji (umiejętności

oraz technologii cyfrowych) i edukacji. Dokument

rozpatruje również umiejętności niezbędne w Przemyśle

4.0, wraz z powiązanymi z nimi wyzwaniami społecznymi

i przemysłowymi jakim trzeba będzie stawić czoła aby w

pełni przystosować się do Przemysłu 4.0 oraz skorzystać

na nim.

W Finlandii umiejętności cyfrowe są włączane do programów

nauczania tak studentów jak i nauczycieli. Jako że gospodarka

tego regionu w dużym stopniu opiera się na usługach ICT,

odzwierciedla się to w ponadprzeciętnej liczbie absolwentów

specjalistycznych kierunków STEM (nauka, technologia,

inżynieria, matematyka). Mimo tego, zapotrzebowanie na

pracowników z takim wykształceniem jest nadal duże.

W Polsce widoczny jest rządowy nacisk na cyfryzację poprzez

różnorodne związane z Przemysłem 4.0 programy współpracy

pomiędzy przemysłem, uniwersytetami i instytucjami

publicznymi, których celem jest budowa infrastruktury,

promowanie cyfryzacji i umiejętności IT. Celem tej współpracy

jest również edukowanie studentów i pracowników przemysłu

na temat koncepcji Przemysłu 4.0 oraz doskonalenie tak

zwanych umiejętności miękkich.

Celem Portugalii jest podjęcie wyzwań edukacyjnych jako

część krajowego planu Indústria 4.0, zamierzeniem którego

jest sprawienie aby edukacja techniczna była szerzej dostępna

oraz widoczna. Kraj posiada solidną  infrastrukturę ICT oraz

wysoką liczbę absolwentów STEM, ale jego przemysł nadal

doświadcza problemów ze znalezieniem osób z odpowiednimi

kompetencjami oraz wiedzą praktyczną. Ponadto, wysokie

koszty oraz brak podstawowych umiejętności cyfrowych wśród

dużej części populacji sprawiają, że dostęp do informacji jest

nierówny.

Stan dojrzałości edukacji do perspektywy
Przemysłu 4.0
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Na czym

opiera się

strategia
Raport przedstawia zestaw dobrych praktyk w

edukacji pod kątem Przemysłu 4.0. Praktyki te

zostały dobrane tak aby odnosić się do różnych

rejonów geograficznych, interesariuszy,

specyficznych przypadków oraz trendów

pedagogicznych, zestawionych porównawczo przy

pomocy wywiadów oraz badania materiałów

źródłowych.

Poprzez te dobre praktyki zidentyfikowano wyzwania

edukacyjne uzupełniające wyzwania zidentyfikowane w

raporcie „Stan Dojrzałości” oraz przedstawiono zalecenia

dotyczące poprawy edukacji.

Suma 35 kryteriów porównawczych została podzielona na

cztery kategorie według głównych interesariuszy do

których się odnoszą (agencje rządowe, przemysł, instytucje

szkolnictwa wyższego czy organizacje studenckie czy

organizacje absolwentów) a potem na dziesięć dalszych

podkategorii według typu (strategia narodowa, narodowa

inicjatywa, warsztat, kurs, program, platforma, uniwersytet,

sieć, szkolenie, instytucja edukacyjna, wydarzenie).

Dobre praktyki w edukacji z perspektywy
Przemysłu 4.0

STRATEGIA UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI



Wyzwania stojące przed Przemysłem 4.0

Brak wiedzy na temat tego jak się przygotować do pracy w przyszłości spowalnia nadejście tej

przyszłości. Praca, ze względu na postęp techniczny, staje się coraz mniej związana z

konkretnym miejscem i czasem a ludzie coraz częściej pracują jako wolni strzelcy lub w ramach

gospodarki platformowej. Wiedza jak przygotować się do pracy w przyszłości wymaga

zrozumienia tego jak taka praca będzie wyglądać, jakie struktury organizacyjne pozwolą na jej

pojawienie się  oraz jakie regulacje prawne będą ją wspierać. 

Prawo pracy powinno być aktualizowane tak aby chroniło nowe rodzaje pracowników i aby

pozwalało na rozkwit nowych form pracy – tak zwanej pracy zwinnej. Sztywne struktury

wewnątrz korporacji, tak jak i przestarzałe regulacje prawne uniemożliwiają ludziom bardziej

elastyczną pracę.

Wyzwanie 1: Brak zrozumienia jak przygotować się do pracy w przyszłości
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Wyzwania stojące przed Przemysłem 4.0

Brak wizji technologii przyszłości odnosi się do nieumiejętności zrozumienia potencjału

używania konkretnych technologii oraz w pływu jaki technologia może mieć na życie ludzi oraz

środowisko naturalne. Zasadniczym powodem braku wizji technologii przyszłości jest brak

wykwalifikowanej siły roboczej. Brak wizji jest dodatkowo pogarszany przez opór przed zmianą,

jako że ludzie niechętnie wychodzą ze strefy komfortu oraz jednorodne kultury, które są skłonne

to koncentrowania się na jednym punkcie widzenia zamiast spoglądania na problem z szerszej

perspektywy. Brak wizji pociąga za sobą nieumiejętność wybrania i zainwestowania w

odpowiednia technologię jak również nieumiejętność zintegrowania istniejących systemów.

Innymi słowy, brak wizji technologii przyszłości jest jedną z zasadniczych przyczyn

utrudniających implementację Przemysłu 4.0.

Wyzwanie 3: Brak wizji technologii przyszłości
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Wyzwanie 2: brak wykształconej siły roboczej

Brak wykwalifikowanej siły roboczej wpływa negatywnie na firmy i inne organizacje a także

spowalnia innowacje jakie mogłyby potencjalnie polepszyć życie ludzi i stan środowiska

naturalnego. Nierówny dostęp do edukacji uniemożliwia zdobycie wykształcenia wystarczająco

dużej liczbie ludzi. Opór przed zmianą jest czynnikiem powodującym że zbyt mała liczba ludzi

bierze udział w nowych programach jak również utrudniającym tworzenie takich programów.

Brak wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na specyficzne wyzwania, takie jak brak

zrozumienia technologii, brak wiedzy jak strategicznie wykorzystywać informacje oraz brak

umiejętności budowania nowych modeli biznesowych. 



Umiejętności niezbędne w Przemyśle 4.0
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KOMPETENCJE ZAWODOWE

Inżynieria
Zarządzanie

Projektowanie i innowac

KOMPETENCJE UNIWERSALNE

Umiejętności osobiste
Chęć stałej nauki

Umiejętność posługiwania się technologią
Zrozumienie wpływu technologii

Umiejętności cyfrowe
Przedsiębiorcza postawa

Umiejętność zarządzania projektami
Myślenie biznesowe
Myślenie systemowe

Umiejętności interpersonalne
Umiejętność rozwiązywania problemów

Kompetencje zawodowe

odnoszą się do umiejętności

wymaganych w konkretnych

zawodach. Dzielą się

umiejętności z zakresu inżynierii,

zarządzania oraz projektowania i

innowacji.

Kompetencje uniwersalne

odnoszą się do umiejętności

jakie mogą być używane w

różnorodnych środowiskach czy

kontekstach. Strategia UP skupia

się na takich umiejętnościach,

jako że kompetencje zawodowe

odnoszą się do niewielkich grup

zawodowych podczas gdy

kompetencje uniwersalne

wykraczają poza granice

konkretnych zawodów.



Scenariusz

ewolucji

Scenariusz przedstawia

alternatywne wizje

przyszłości, ale nie jest jej

prognozą jako że

niemożliwe jest zajrzenie w

pewną przyszłość.

Zamierzeniem tego

scenariusza jest omówienie

efektów obecnie

podejmowanych decyzji na

przyszłość, pomagając w ten

sposób osobom

podejmującym decyzje

podjąć te właściwe biorąc

pod uwagę wizję

nadchodzącej przyszłości. 

Należy stawić czoła przedstawionym wcześniej

wyzwaniom aby zrealizowała się wizja świata w którym

nowe formy pracy są promowane przez pracodawców

oraz wspierane przez odpowiednie struktury społeczne,

aby zagwarantować odpowiednią liczbę

wykwalifikowanych pracowników mających szanse

stałego podnoszenia kwalifikacji oraz aby ludzie

zrozumieli potencjał technologii oraz jej efekt na

społeczeństwa i zrównoważony świat. 

 

Wyobrażanie sobie przyszłości 

Jest rok 2040 a Europa, po dwóch dekadach badań i

uczenia się na własnych doświadczeniach, osiągnęła

punkt, w którym Przemysł 4.0 kwitnie. Przemysł

zaadaptował nowe technologie a transformacja

technologiczna, ekonomiczna i społeczna przynosi

korzyści społeczeństwu jako całości. Edukacja jest

skalowalna, efektywna, wysokiej jakości oraz dostępna dla

wszystkich. Rządy rozwinęły Przemysł 4.0, wprowadzając

regulacje prawne sprzyjające nowym technologiom, takie

jak systemy autonomiczne oraz modele biznesowe

zawierające struktury prawne zorientowane na nowe

rodzaje pracy, takie jak gospodarka platformowa.

STRATEGIA UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI
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Realizacja pożądanego scenariusza w

roku 2040
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DOMAIN-SPECIFIC SKILLS

Engineering
Business and management

Design and innovation
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Stworzenie wspólnej wizji oraz wola działania

Aby efektywnie wykorzystywać zasoby dobrze jest stworzyć narodowe

strategie rozwijania technologii zawierające szczegółowe cele oraz kluczowe

wskaźniki efektywności. Fundusze powinny być przydzielane na podstawie tych

opracowań. Rządy powinny również rozważyć szerszą transformację form pracy

podczas tworzenia takich strategii aby społeczeństwo mogło się z

powodzeniem przystosować do założeń Przemysłu 4.0. Oprócz bezpośrednie

finansowania badań, niezbędne jest także finansowanie edukacji w dziedzinach

związanych z Przemysłem 4.0. Pogłębienie integracji pomiędzy

zainteresowanymi stronami jest niezbędne w celu pogłębienia zrozumienia

wyzwań jakie się pojawiają oraz sposobów stawianie im czoła.

Element ludzki jest niezbędny, jako że kluczem jest tu współpraca. Ludzie

pracujący razem powinni stawiać sobie wspólne cele przy ogólnym

porozumieniu, jako że to dwa czynniki stanowiące o sukcesie współpracy której

celem jest zmiana. Kiedy ludzie rozumieją nieuchronność zmiany, co ta zmiana

oznacza oraz co sami mogą zrobić aby się na nią przygotować, większe jest

prawdopodobieństwo że zaakceptują tę zmianę, a nawet zaczną w niej aktywnie

uczestniczyć.

Wspieranie nowych form pracy

Należy dostosować regulacje prawne tak aby prawo pracy zostało

zaktualizowane i wspierało oraz chroniło nowe, innowacyjne modele pracy.

Pogłębiona współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi oraz

przemysłem jest niezbędna aby uzyskać wgląd w obecny stan technologii

oraz związanych z nią potrzeb społecznych. Co więcej, obywatele powinni

angażować się w demokrację uczestniczącą – skłaniającą do uczestnictwa

wszystkie zainteresowane strony, jednocząc zwykłych obywateli i

ekspertów w celu kształtowania strategii oraz prawodawstwa.

STRATEGIA UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia
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Zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej

Wraz ze zmianami dotyczącymi poszczególnych zawodów lub ich całkowitego

zanikania, od pracowników oczekuje się podnoszenia kwalifikacji, a

przekwalifikowanie się czy podniesienie kwalifikacji będzie niezbędne w większości

segmentów rynku pracy. W takim otoczeniu, elastyczność oraz umiejętność

szybkiego reagowania to warunki niezbędne aby nie wypaść z obiegu w szybko

zmieniającym się świecie, zdominowanym przez technologię. Instytucje szkolnictwa

wyższego są wyjątkowo umiejscowione jako „neutralna” przestrzeń, potrafiąca

jednoczyć różne jednostki, firmy czy organizacje pożytku publicznego wokół

istotnych projektów.  Powinny one wykorzystywać tę unikalną pozycję do

wzmacniania swojej roli budowniczych mostów, stając się centrami lub

platformami spotkań wszystkich zainteresowanych stron. Pogłębienie współpracy

pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a przemysłem leży w interesie

obu stron.

Niezbędna jest aktualizacja programów edukacyjnych tak aby oferta edukacyjna

odpowiadała na potrzeby przemysłu oraz społeczeństwa. W tym celu niezbędna jest

współpraca ponad różnego rodzaju podziałami, nawiązywanie nieustającego

dialogu i przekazywania informacji zwrotnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa

wyższego, przemysłem oraz sektorem publicznym, nie zapominającym także o

samych studentach. Elastyczny sposób myślenia, czyli bycie otwartym na możliwość

uczenia się nowych umiejętności, powinien być integralną częścią edukacji

zwiększającej świadomość ludzi co do rozwoju własnych umiejętności oraz

nadarzających się okazji nauki. Wzajemne uczenie się oraz praca w zespołach

międzypokoleniowych to niektóre ze strategii uczenia się jakie mogą być

promowane w kształceniu ustawicznym.

Identyfikacja umiejętności technicznych jakie będą potrzebne w przyszłości jest

trudna ponieważ umiejętności te stale ewoluują. Z drugiej strony, nabywanie

biegłości w technologii prowadzi do wyższego poziomu wiedzy ogólnej,

zmniejszając wysiłek podnoszenia kwalifikacji niezbędny kiedy pojawią się lub

rozwiną nowe technologie. Dlatego też osoby z różnych dziedzin nauki powinny

podejmować decyzje dotyczące technologii oraz potencjalnych sposobów jej

użycia.

Niezbędne jest nauczanie uniwersalnych umiejętności miękkich. Są one

nieodzowne w świecie w którym proste i powtarzalne czynności są wykonywane

przez roboty. Nauczanie umiejętności samodzielnego uczenia się oraz promowanie

elastycznego sposobu myślenia jest niezbędne aby móc się przygotować do

zmieniających się warunków pracy. Ważne jest również zrozumienie własnego

wpływu zawodowego, czyli możliwości i wpływu związanego z własnym kierunkiem

studiów. Odnosi się to zarówno do wpływu wewnętrznego (własne wybory

zawodowe) jak i zewnętrznego (wpływ własnych decyzji  na przykład na etykę i

zrównoważony rozwój).

STRATEGIA UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia
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Posiadanie wizji technologii przyszłości oraz zrozumienie jej
efektów

Niezbędny jest pozytywny przekaz dotyczący sposobu w jaki technologia

może być użyta dla wspólnego dobra oraz inspirowanie ludzi do

podejmowania pracy w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi,

technologią, inżynierią i matematyką. Może to mieć znaczenie zwłaszcza

przy próbach dotarcia to grup niedoreprezentowanych w tych dziedzinach.

Jednocześnie należy wzbudzać świadomość wagi oraz korzyści

wynikających z różnorodności tak z perspektywy przemysłu jako całości jak i

z perspektywy pojedynczego pracownika. Potrzebne są nie tylko okazje do

interakcji pomiędzy profesjonalistami z różnych środowisk ale także

zrozumienie potencjalnych korzyści poprzez studentów i wykorzystanie

szans jakie są im dawane. 

Klastry organizacji są przydatne w opracowywaniu nowych technologii jak

również w bardziej efektywnym dzieleniu się informacją, co z kolei

umożliwia wszystkim interesariuszom bycie na bieżąco na poziomie

ogólnym. Tworzenie „przepuszczalnych” organizacji, czyli zacieranie granic

pomiędzy różnymi podmiotami zwiększa mobilność oraz wymianę

informacji. Wskazane jest aby w kraju było kilka przemysłowych klastrów,

jako że są one czynnikiem przyciągającym zagraniczne talenty i tworzącym

szanse rozwoju kariery zawodowej talentom lokalnym.

STRATEGIA UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia
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