
 
 
 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
jako partner projektu ET-Struct w województwie kujawsko-pomorskim 

 
zaprasza w dniu 20 września 2012 roku na konferencję naukową: 

 
KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA 

 
Problematykę konferencji sformułowano w ramach czterech głównych sprzeczności, 

diagnozowanych w Polsce i polskich regionach w trójkącie gospodarki, edukacji i polityki 
regionalnej. 

 
Kształcenie i dopasowanie do pracy rozpatrywać można współcześnie jako rozpięte między 
szeregiem sprzeczności, których poniższa lista z pewnością nie wyczerpuje, ale dla dyskusji o 
których może być jak sądzimy początkiem: 
1. sterowanie a autonomia regionalna w systemie kształcenia - z jednej strony - dostrzeganie 
problemu na szczeblu centralnym i próby reakcji poprzez kierunki zamawiane, a także 
europejskie skierowanie uwagi na kwalifikacje, co przejawia się w ERK i KRK, z drugiej - słabe 
efekty owego "ręcznego sterowania" w zakresie profilowania wykształcenia młodych osób 
(na co wskazują ciągle liczne nabory na kierunki, które na rynku pracy dają słabe szanse, 
szybkie nasycanie lokalnych rynków absolwentami technicznych i wąsko zdefiniowanych 
kierunków, niedobory pracowników o średnim, ale sprofilowanym zawodowo 
wykształceniu), często „zrzucane” na autonomię szkół 
2. luki informacyjne - z jednej strony - liczne, mniej lub bardziej cząstkowe wyniki badań 
(licznych projektów w ramach POKL, ale nie tylko, próby uchwycenia losów absolwentów 
przez poszczególne podmioty), z drugiej - słaba ich recepcja wśród pracodawców, samych 
szkół i wreszcie - podejmujących decyzję o kształceniu młodych ludzi 
3. braki narzędzi kształtowania systemu i decyzji - z jednej strony - silne zlokalizowanie i 
regionalizacja kształcenia i pracy (niska mobilność przestrzenna), z drugiej - niewielka 
autonomia regionów i konieczność godzenia się na rozwiązania napływające z centrum albo 
skrajnie zindywidualizowane (jednostkowe decyzje szkół i kandydatów) 
4. ograniczone pole aspiracji edukacyjnych -  z jednej strony presja na mobilność zawodową i 
dokształcanie, z drugiej - niewielka gotowość Polaków do kształcenia się ustawicznego, jakby 
cały potencjał do kształcenia kanalizował sie w aspiracjach do wykształcenia wyższego, 
szczególnie młodych osób. 
 
Nie podlega wątpliwości, że w Polsce kształcenie i potem praca są bardzo zlokalizowane, 
ponieważ mobilność przestrzenna jest niewielka. Zamiast być to przesłanką dla dobrego 
kierowania przepływem informacji, podejmowania decyzji zwiększających spójność 
pomiędzy rynkami edukacyjnym i pracy i kształtowania decyzji strategicznych w regionach, 
okazuje się być tematem pomijanym, pozostawianym do indywidualnej, autonomicznej 
decyzji szkół i ich uczniów/studentów/słuchaczy. 
 
W efekcie rynek pracy i rynek edukacyjny nie dosyć, że między sobą nie uzyskują zbieżności i 
spójności, to okazują się funkcjonować niejako obok regionalnych struktur politycznych – są 
ważne w sferze oceny regionu, ale nieobecne jako realny podmiot współdecydowania. 



W ramach konferencji „Kształcenie dla pracy?” chcemy zaprosić do dyskusji o tych 
sprzecznościach, o lukach - kompetencyjnych, ale i decyzyjnych i poznawczych pomiędzy 
podmiotami reprezentującymi gospodarkę, system kształcenia i lokalne władze różnych 
poziomów i zakresów decyzyjnych, o diagnozach, ale i o pomysłach, a być może już 
wdrożonych dobrych praktykach ich niwelowania, poszukiwania ścieżek i rozwiązań 
łączących te podmioty. Jedną z nich jest patronująca konferencji koncepcja ET-struct, czyli 
trójkąta o wierzchołkach wyznaczanych przez podmioty zaangażowane w edukację, 
gospodarkę i politykę regionalną. Doświadczenia tego projektu są dla nas pretekstem 
spotkania i dyskusji, wymiany doświadczeń, wyników badań, rozwiązań praktycznych i 
rozważań teoretycznych. 
 
W ramach konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych ekspertów, ale obok nich 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji w sesjach tematycznych, poświęconych 
poniżej zarysowanym problemom: 
- kształcenie: uwarunkowania kształcenia wyższego i zawodowego, relacja podaży i popytu 
na określone kierunki kształcenia, oczekiwania pracodawców i doświadczenia absolwentów, 
kształcenie całożyciowe i elastyczność zawodowa 
- praca: kompetencje pracowników – zarówno wąsko zawodowe, jak i ogólne, kształcenie 
jako inwestycja, bariery wchodzenia na rynek pracy i adaptacja pracownika, badania rynku 
pracy w odniesieniu do kompetencji, profili zawodowych i upraktycznienia 
- polityka i region: strategie regionalne i obecność w nich zagadnień kształcenia, autonomia 
regionalna w Polsce, działania podmiotów polityki regionalnej, zarówno samorządowych jak i 
innych – regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe urzędy pracy itp. 
- konkretne odpowiedzi - ET-struct i inne projekty: diagnozy sytuacji na regionalnych 
rynkach pracy, badania z perspektywy kapitału ludzkiego, dobre praktyki zwiększania 
spójności, niwelowania luk, tworzenia mechanizmów ułatwiania wchodzenia na rynek pracy, 
przepływu informacji, zwiększania mobilności. 
 
Zgłoszenia, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: et-struct@byd.pl lub 
magorzata.misiak@byd.pl.  
Zgłoszenia wraz z abstraktem (do 200 słów) i wskazanym blokiem tematycznym prosimy 
nadsyłać do 30 czerwca 2012 roku. 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i 
ewentualnego noclegu. 
Jako gospodarze zapewniamy serwis kawowy w trakcie obrad, obiad oraz kolację dla 
uczestników w dniu 20.09.2012. 
Zaakceptowane przez recenzentów wystąpienia uczestników zostaną opublikowane w 
specjalnym numerze półrocznika „Studia i analizy europejskie” – na pełne teksty wystąpień 
oczekujemy do dnia konferencji. 
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Dr Agnieszka Szulc 
Sekretarze: mgr Alicja Chyła i lic. Małgorzata Misiak 


