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Wiele krajów wchodzi obecnie w etap 
Czwartej Rewolucji Przemysłowej, zwanej 
również Przemysłem 4.0, w której postęp 
technologiczny umożliwia znaczące zmiany w 
przemyśle.

Rewolucja ta łączy się ze zmianą paradygmatu w produkcji, jako że 
różnorodne zmiany społeczne i rynkowe, w połączeniu z postępem 
technicznym, tworzą dodatkową wartość w postaci produktów, 
modeli i procesów biznesowych a praca ludzka jest postrzegana w 
nowym świetle, co wpływa na zmianę jej form.

Jeżeli Przemysł 4.0 ma stać się standardem w produkcji, nie 
tylko nieliczni wybrani powinni wykazywać się wiedzą na temat 
pracy w takim środowisku, ale ogólne lepsze zrozumienie jakie 
umiejętności są potrzebne w takiej pracy jest niezbędne w celu 
upowszechnienia tej wiedzy wśród przyszłych pracowników.

Wstęp
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Trendach w technice

Synergii w integracji trendów

Tworzeniu wartości 
poprzez wiedzę o 

danych

Automatyzacji oraz 
autonomizacji
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wirtualnego i 
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człowiekiem i 
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transformację w produkcji
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Nowej wartości pracy ludzkiej

Wartość dodana w
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Zrozumienie jakie 
umiejętności są potrzebne do 
pracy w warunkach Przemysłu 
4.0, zwłaszcza z punktu 
widzenia przemysłu jest nadal 
ograniczone.

Celem projektu Uniwersytety Przyszłości 
(UP) jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 
wynikających z Przemysłu 4.0 w Europie. 
W tym celu konsorcjum opracowało Raport 
na temat dojrzałości projektowej, który 
posłuży jako jeden z fundamentów na których 
będzie można zbudować projekt edukacji 
w przyszłości. Drugim fundamentem jest 
analiza porównawcza nowoczesnych inicjatyw 
edukacyjnych na całym świecie. Rezultaty tych 
analiz będą podstawą wspólnego rozwijania 
kluczowych zasobów przy zaangażowaniu 
wszystkich członków poczwórnej helisy: 
instytucji szkolnictwa wyższego, przemysłu, 
władz publicznych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego (reprezentowanego przez 
studentów i absolwentów).

Uniwersytety Przyszłości (UP)
Raport na temat dojrzałości 
projektowej

Wyżej wspomniany 
Raport na temat 
dojrzałości 
projektowej
• Studium różnorodnych modeli oraz 
stworzenie taksonomii istotnych 
umiejętności zawodowych;
• Analiza dojrzałości projektowej 
Przemysłu 4.0 w Finlandii, Polsce oraz 
Portugalii przy użycie różnorodnych 
makro-wskaźników jako punktów 
odniesienia;
• Badania empiryczne w celu 
uzyskania cennych spostrzeżeń 
ekspertów pochodzących ze 
szkolnictwa wyższego, agend 
rządowych oraz przemysłu.

Umiejętności zawodowe odnoszą się do kompetencji 
zawodowych specyficznych dla danej dziedziny oraz wiedzy 
i umiejętności uniwersalnych. Niektóre umiejętności 
uniwersalne takie jak umiejętność rozwiązywania 
problemów, umiejętności miękkie, znajomość technologii, 
wiedza handlowa oraz myślenie systemowe były często 
wskazywane podczas badań.

Umiejętności 
zawodowe 
w Przemyśle 
4.0
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Umiejętności zawodowe

Kompetencje spe-
cyficzne dla danej 

dziedziny

Kompetencje 
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problemów

Umiejętności miękkie

Myślenie systemowe
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Myślenie biznesowe
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technologii

Umiejętności 
inerpersonalne

Umiejętności 
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Podział umiejętności zawodowych na 
kompetencje specyficzne dla danej dziedziny 
oraz umiejętności uniwersalne
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Finlandia, Polska i Portugalia to kraje stabilne pod względem 
gospodarczym, społecznym i politycznym a ich sytuacja 
ekonomiczna poprawiła się w ciągu dwóch ostatnich lat. 
Ogólnie rzecz biorąc, otoczenie biznesowe jest przyjazne, z 
pewnym stopniem przejrzystości, który pozwala na inwestycje 
w technologie czy zasoby ludzkie. Oprócz tego, we wszystkich 
trzech krajach istnieją krajowe inicjatywy dążące do wdrożenia 
i rozwoju Przemysłu 4.0. Generalnie, jeżeli chodzi o integrację  
cyfrową, trend we wszystkich tych krajach jest pozytywny.

Kluczowe wnioski
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.

Dojrzałość Przemysłu 4.0

Wyzwania

Tematy badań terenowych 
(co do istnienia) 
różnorodnych powiązanych 
ze sobą wyzwań.

• Jednorodne kultury oraz nierówny 
dostęp do edukacji przyczyniają się do 
problemu braku wykwalifikowanych 
pracowników.
• Te same sztywne struktury, 
które utrudniają wyrwanie się z 
organizacyjnych silosów, przyczyniają 
się także do pogłębiania problemu 
oporu przed zmianą, który prowadzi do 
krótkowzroczności w rozumieniu wartości 
technologii.
• Jednocześnie należy brać także pod 
uwagę mega-trendy takie jak wyzwania 
środowiskowe trendy takie jak gospodarki 
platformowe
• Brak wizji ogranicza także tworzenie 
nowych modeli biznesowych oraz 
inwestycje w rozwój techniczny. 
• Z drugiej strony, współpraca może być 
narzędziem rozwiązywania lub łagodzenia 
problemów występujących w edukacji, 
badaniach czy przepisach branżowych.
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Brak pracowników 
z potrzebnymi 

Sztywne systemy

Nowe modele Gospodarki platformowePrawo pracy

Brak wiedzy jak 
strategicznie 

wykorzystywać informacje

Środowisko

Jednorordna kultura

Cyberbezpieczeństwo / 
kontrola jakości

Przepisy dotyczące 
odpowiedzialności 

Integracja systemów

Wybór i inwestowanie 
we właściwe 

Opór przed zmianą

Brak zasobów

Brak wizji wartości 
technologii

Nierówny dostęp do edukacji

Potrzeba ściślejszej 
współpracy

Challenges of Industry 4.0
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Badania terenowe umożliwiły 
identyfikację zakresu 
wiedzy specyficznej dla 
danej dziedziny oraz 
kompetencji niezbędnych 
w dziedzinach takich jak 
inżynieria, zarządzanie czy 
projektowanie. 

• Nauka o danych oraz zaawansowana analityka (big data).
• Nowatorskie interfejsy człowiek-maszyna.
• Technologie przetwarzania danych cyfrowych na fizyczne rezultaty, takie jak druk 
3-D.
• Zaawansowane symulacje i wirtualne modelowanie instalacji przemysłowych.
• Produkty zintegrowane z zamkniętą pętlą oraz systemy kontroli i zarządzania 
jakością procesu.
• Transmisja danych oraz sieci i automatyzacja procesów.
• Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym oraz systemy optymalizacji logistyki.
• Sztuczna inteligencja
• Robotyka
• Automatyzacja
• Programowanie
• Technologie informacyjne
• Mechatronika
• Cyberbezpieczeństwo
• Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
• Znajomość Internetu rzeczy, interfejsów, protokołów komunikacyjnych, 
zrozumienie systemów i procesów związanych z szeroko rozumianymi danymi, 
rozwiązania chmurowe, znajomość oprogramowania, czujników i elektroniki, 

• Świadomość technologii
• Zarządzanie zmianą i strategia
• Nowatorskie strategie 
zarządzania talentami
• Struktury organizacyjne i 
znajomość organizacji
• Rolą kierownictwa jest 
wspieranie pracownika
• Procesy oparte na technologii: 
prognozowanie, planowanie 
metryk, harmonogramowanie
• Analiza biznesowa
• Umiejętności cyfrowe

• Zrozumienie wpływu 
technologii
• Interakcje człowiek-robot 
oraz interfejsy użytkownika
• Projektowanie produktów 
i usług w oparciu o 
technologie
• Ergonomiczne rozwiązania 
technologiczne oraz 
wrażenia użytkownika

Umiejętności wymagane 
w pracy w środowisku 
Przemysłu 4.0
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Dodatkowo, umiejętności uniwersalne (wysokiego 
rzędu) obejmują znajomość technologii, myślenie 
biznesowe oraz umiejętność rozwiązywania 
problemów.

Umiejętności uniwersalne 
wysokiego rzędu Umiejętności wspierające

Umiejętności uniwersalne w Przemyśle 4.0

Umiejętność rozwią-
zywania problemów Myślenie biznesowe

Znajomość technologii

Zintegrowany proces naukowy

Negocjowanie, 
perswadowanie oraz 

prezentacja

Pisemne

Ustne

Multidyscyplinarna 
praca zespołowa

Praca zespołowa

Przywództwo

Komunikacja

Umiejętność nawią-
zywania i podtr-

zymywania kontak-
tów społecznych

Assertywność

Empatia

Myślenie twórcze Myślenie krytyczne Eksperymentowanie Podejmowanie decyzji i 
ocena

Pewność siebie
Autonomia, 

proaktywność, 
samozarządzanie

Motywacja, pozy-
tywne nastawienie, 
optymizm, właściwa 

postawa

Rzetelność, 
odpowiedzialność

Otwartość na zmianę, 
elastyczność, 

tolerancja ryzyka

Etyka

Zrównowa-
żony rozwój

Umiejętności 
w dziedzinie 
przyszłości

Myślenie systemowe (Peter 
Senge, 1995) “Całościowy 
obraz”: wiedza na temat 

złożonych współczesnych 
problemów oraz 

zrozumienie potencjalnych 
konsekwencji z własnego 

punktu widzenia oraz 
z punktu widzenia 

przyszłości.

Wiedza i umiejętności 
meta-poznawcze 

(samowiedza oraz jak i 
kiedy używać strategii 

poznawczych do uczenia 
się i rozwiązywania 

Kluczowe umiejętności 
uniwersalne średniego rzędu, 

postawy oraz wiedza
Wyniki badań 
empirycznych

Umiejętności społeczne, 
interpersonalne oraz 

emocjonalne
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Oprócz rozwoju technologii 
należy także przemyśleć 
rozwiązania serii związanych 
z nim problemów tak aby 
umożliwić ten rozwój oraz 
stworzyć kontekst w którym 
technologia ta tworzy 
dodatkową wartość , tak 
finansową jak i społeczną. 
Tematem przewodnim jest 
zrozumienie technologii i 
jej skutków oraz tego jak 
technologia wpływa na różne 
dziedziny życia tworząc 
rozwiązania dla przemysłu i 
jak te rozwiązania wpływają 
na życie ludzi.

Relacje pomiędzy 
umiejętnościami i 
wyzwaniami

Umiejętności i wzywania w Przemyśle 4.0

Jednorodne kultury i opór przed 
zmianą

Brak wizji rozwoju 
technologicznego

Nieumiejętność inwestowania we 
właściwą technologię

Brak nowych modeli biznesowych

Brak wiedzy jak w strategiczny 
sposób używać informacji

Cyberbezpieczeństwo i kontrola 
jakości

Wyzwania związane ze 
zrównoważonym rozwojem

W
yz

w
an

ia Podejmowanie ryzyka, 
elastyczność, zdolność adaptacji

Znajomość technologii

Myślenie biznesowe

Kompetencje z zakresu zarządzania 
informacją

Wiedza i kompetencje z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz kontroli 
jakości

Wiedza i kompetencje dotyczące 
zrównoważonego rozwoju

Um
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• Przeciwwagą dla jednorodności kultur oraz 
oporu przed zmianą może być elastyczniejs-
ze podejście i umiejętności adaptacji. Ludzie 
powinni z uwagą przyjrzeć się własnym specy-
ficznym cechom które skutkują skostnieniem i 
bezwładnością myślenia. Obeznanie z rozwią-
zaniami technicznymi jest niezbędne w celu 
stworzenia wizji rozwoju technicznego. Kreowa-
nie technologicznej przyszłości wymaga także 
stworzenia czasowej i finansowej strategii inwes-
towania w przyspieszenie wysiłków na rzecz ro-
zwoju technologicznego. Zrozumienie techno-
logii, połączone z podstawową wiedzą na temat 
podstaw biznesowych oraz myślenia komercy-
jnego może skutkować tworzeniem nowych mo-
deli biznesowych.
• Podstawowa znajomość zarządzania informacją 
i danymi (wraz z wiążącymi się z tym etycznymi 
i prawnymi problemami) jest niezbędna w coraz 
ważniejszej kwestii jaką jest tworzenie wartości 
oraz w celu zarządzania wewnętrznymi i zewnę-
trznymi potrzebami informacyjnymi. Rola zar-
ządzania informacją oraz danymi staje się coraz 
ważniejsza jako że upowszechniają się gospodarki 
sieciowe. Podobnie przetwarzanie informacji 
wymaga zrozumienia cyberbezpieczeństwa oraz 
strategicznego rozmieszczenia nowoczesnych nar-
zędzi służących kontroli jakości. Wiedza dotycząca 
problemów zrównoważonego rozwoju oraz istnie-
jących w tym zakresie rozwiązań powinna wska-
zywać kierunki rozwoju technicznego. Zrozumie-
nie konsekwencji technologii, tak na skalę lokalną 
jak i globalną, powinno stać się centralna kwestią 
w długofalowym procesie decyzyjnym, zwłaszcza 
że rozwiązywanie problemów niedoboru stało się 
koniecznością na całym świecie.
• Głębsze zrozumienie społeczeństwa w połącze-
niu z myśleniem biznesowym i znajomością te-
chnologii umożliwia tworzenie nowych modeli 
biznesowych. Kluczowym elementem umożliwia-
jącym stworzenie efektywnym rozwiązań tech-
nicznych jest empatia. Zdolności przywódcze, 
umiejętność komunikacji oraz umiejętności in-
terpersonalne są niezbędne aby zaangażować lu-
dzi w działania na rzecz zmiany, ujednolicić cele 
strategiczne oraz pozyskać środki na inwestycje w 
technologie. Elementem tych działań powinna być 
jednak ocena etycznych efektów rozwoju i użycia 
nowych technologii.

Na skrzyżowaniu biegłości 
technicznej i umiejętności 
rozwiązywania problemów 
leży innowacyjność. 
Znajomość technologii 
krzyżująca się z myśleniem 
biznesowym umożliwia 
tworzenie nowych modeli 
biznesowych oraz lepsze 
zrozumienie konsekwencji 
technologii.

Innowacyjność Model biznesowy

Znajomość technologii

Umiejętność 
rozwiązywania 

problemów
Myślenie 

biznesowe
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Wraz z rozwojem połączeń pomiędzy 
organizacjami i ludźmi absolutnie niezbędne 
stają się umiejętności negocjowania, 
komunikowania się i nawiązywania relacji. 
Technologia może umożliwić tworzenie 
lepszych platform do mierzenia efektywności 
i wydajności. Praca zadaniowa straci na 
znaczeniu na rzecz pracy opartej o wartość.

Wnioski

To trudne środowisko wymaga umiejętności ciągłego uczenia się. Bycie 
elastycznym i otwartym na zmianę jest do tego niezbędne, zwłaszcza 
w pracy ze specjalistami z innych dziedzin. Elastyczność pozwala 
na uczenie się od siebie, lepszą współpracę oraz tworzenie nowych 
rozwiązań. Podobnie, do pracy w zespołach multidyscyplinarnych 
potrzebne jest zrozumienie interakcji oraz możliwości oferowanych 
przez różnorodne technologie.
Ważne jest aby mieć szerszą perspektywę oraz umiejętności 
interpersonalne uzupełniające specjalistyczną wiedzę z własnej 
dziedziny. Samowiedza i uczenie się przez całe życie to podstawy 
pracy w przyszłości. Fundamentalna rolą instytucji szkolnictwa 
wyższego jest wyposażenie przyszłych profesjonalistów w narzędzia 
do kształtowania własnej przyszłości poprzez pomaganie im w 
rozwijaniu kluczowych umiejętności uniwersalnych oraz właściwych 
postaw. Umiejętności te i postawy są niezbędne do ciągłego 
podnoszenia kluczowych umiejętności zawodowych.
Najważniejszą umiejętnością jakiej w przyszłości potrzebować będą 
wszyscy profesjonaliści jest umiejętność zastosowania własnej 
wiedzy praktycznej w różnorodnych kontekstach współpracy w celu 
tworzenia synergii i wartości dodanej do wykonywanego aktualnie 
zadania. To czego będzie się oczekiwać od przyszłych profesjonalistów 
to gotowość do ciągłego uczenia w nowych środowiskach oraz od 
ludzi z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem.
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Higher Education Institutions Companies Public Bodies

Support Partners
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