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Czy w zmieniajCzy w zmieniająącej sicej sięę coraz szybciej rzeczywistocoraz szybciej rzeczywistośści ci 
globalnej moglobalnej możżliwe jest przetrwanie klasycznego liwe jest przetrwanie klasycznego 

uniwersytetuuniwersytetu HumboltaHumbolta??
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Czy moCzy możżna na podstawie przetrwania uniwersytetna na podstawie przetrwania uniwersytetóów w 
przez co najmniej 200przez co najmniej 200--300 lat 300 lat 

w niemal niezmienionej formie zaw niemal niezmienionej formie załłoożżyyćć, , żże ich e ich 
dziadziałłanie banie bęędzie takie samo lub podobne za nastdzie takie samo lub podobne za nastęępne pne 

100 lat?100 lat?

Procesy globalizacyjne, coraz mocniejsze 
umiędzynarodowienie instytucji nie jest zagrożeniem 
dla uniwersytetów – prawdziwa nauka zawsze była 
globalna, a pierwsze uniwersytety europejskie były 

międzynarodowe z istoty rzeczy.
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To co wpTo co wpłłynie w sposynie w sposóób zasadniczy na przyszb zasadniczy na przyszłłe e 
dziadziałłania uniwersytetania uniwersytetóów to INTERNET i systemy, w to INTERNET i systemy, 

ktktóóre go w przyszre go w przyszłłoośści zastci zastąąpipiąą..

Teza zasadnicza

Procesy globalizacyjne, Internet i rozwój społeczeństwa 
opartego na wiedzy wprowadzi mocniejszy podział na dwie 
klasy uniwersytetów:

- klasę uniwersytetów światowych 
- klasę uniwersytetów (uczelni)lokalnych

z zanikaniem uniwersytetów „średnich” zawieszonych 
pomiędzy „ekstraklasą„ i „peletonem”.
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MoMożżna na łłatwo sobie wyobraziatwo sobie wyobrazićć, , żże e 
w danej dziedzinie wiedzy konkretny przedmiot bw danej dziedzinie wiedzy konkretny przedmiot bęędzie dzie 

wykwykłładaadałło na cao na całłym ym śświecie 100 najlepszych wiecie 100 najlepszych 
dydaktykdydaktykóów a reszta (takw a reszta (takżże profesorzy) stane profesorzy) stanąą sisięę tylkotylko
tutoramitutorami pomagajpomagająącymi studentom w przyswajaniu i cymi studentom w przyswajaniu i 

uużżywaniu wiedzy.ywaniu wiedzy.

MoMożżna zana załłoożżyyćć, , żże zasadnicze znaczenie w e zasadnicze znaczenie w śświecie wiecie 
uzyskiwauzyskiwaćć bbęęddąą te uczelnie, ktte uczelnie, któóre nie tylko potrafire nie tylko potrafiąą
skutecznie produkowaskutecznie produkowaćć nownowąą wiedzwiedzęę, technologie i , technologie i 

innowacjeinnowacje, , ale takale takżże potrafie potrafiąą najszybciejnajszybciej i w sposi w sposóób b 
najbardziej najbardziej efektywnyefektywny zastosowazastosowaćć nowe rozwinowe rozwiąązania zania 

w gospodarce czy w w gospodarce czy w żżyciu spoyciu społłecznym.ecznym.
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Dygresja politycznaDygresja polityczna

Dlaczego polscy politycy, ale takDlaczego polscy politycy, ale takżże opiniotwe opiniotwóórcze rcze 
śśrodowisko akademickie pogodzirodowisko akademickie pogodziłło sio sięę z rolz roląą Polski jako Polski jako 
papańństwa poststwa postęępujpująącego za liderami (cego za liderami (followersfollowers)?)?

Dlaczego w Polsce brak jest ambicji bycia w klasie Dlaczego w Polsce brak jest ambicji bycia w klasie 
śświatowej?wiatowej?

Projekt sProjekt sąądeckiej budowy Miasteczka Multimedialnego deckiej budowy Miasteczka Multimedialnego 
jest szalonym projektem ludzi, ktjest szalonym projektem ludzi, któórzy majrzy mająą dudużże e 

ambicjeambicje,, ale i pomysale i pomysłł na ich realizacjna ich realizacjęę::
-- budowy uczelni klasy budowy uczelni klasy śświatowejwiatowej

-- budowy korporacji zdolnej do konkurowania z budowy korporacji zdolnej do konkurowania z 
najlepszymi na najlepszymi na śświeciewiecie
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Uczelnia nowej generacjiUczelnia nowej generacji

Uczelnia, ktUczelnia, któórara przyspiesza wprzyspiesza włłasny rozwasny rozwóój poprzez j poprzez 
przebudowanie wprzebudowanie włłasnego otoczenia i uasnego otoczenia i użżycie nowego ycie nowego 

otoczenia jako dotoczenia jako dźźwigni przenoszwigni przenosząącej uczelnicej uczelnięę do do 
klasy klasy śświatowej.wiatowej.

KorzystajKorzystająąc ze c ze śśrodkrodkóów unijnych (dostw unijnych (dostęępnych dla pnych dla 
wszystkich zainteresowanych) wszystkich zainteresowanych) rozpoczynamy rozpoczynamy budowbudowęę

wspwspóólnegolnego zaplecza naukowego i badawczozaplecza naukowego i badawczo--
rozwojowego, ktrozwojowego, któóre bre bęędzie pracowadzie pracowałło o dladla uczelniuczelni,, a a 

zarazem zarazem bbęędzie otwarte dzie otwarte dla przedsidla przedsięębiorstw biorstw 
zrzeszonych w miasteczkzrzeszonych w miasteczkuu (klaster Miasteczka (klaster Miasteczka 

Multimedialnego) jak i Multimedialnego) jak i dziadziałłajająących cych wewnwewnąątrz trz parku parku 
naukowonaukowo--technologicznegotechnologicznego..
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Właścicielem Miasteczka Multimedialnego 
jest WSB-NLU 

WSB-NLU zaangażowana w:

Spółkę non-profit, która zajmie się budową
infrastruktury Miasteczka Multimedialnego, 
w tym ośrodka badawczo-rozwojowego, a później 
będzie tą infrastrukturą zarządzać

Fundusz inwestycyjny

Cele zasadnicze Cele zasadnicze 
Miasteczka Multimedialnego (1)Miasteczka Multimedialnego (1)

DocelowoDocelowo 1100 zbudowanie duzbudowanie dużżej ej grupy firm grupy firm zdolnej do zdolnej do 
konkurowania konkurowania w ww warunkach globalnych w obszarze arunkach globalnych w obszarze 
multimedimultimedióów i systemw i systemóów informacyjnychw informacyjnych
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Cele zasadnicze Cele zasadnicze 
Miasteczka Multimedialnego (2)Miasteczka Multimedialnego (2)

2200 przeobraprzeobrażżenie WSBenie WSB--NLU w NLU w śświatowej klasy uczelniwiatowej klasy uczelnięę
wyrwyróóżżniajniająąccąą sisięę tym, tym, żże czas realizacji procesu wdrae czas realizacji procesu wdrażżania ania 
osiosiąągnignięćęć naukowych do praktyki bnaukowych do praktyki bęędzie tak krdzie tak króótki jak w tki jak w 
najlepszych uniwersytetach amerykanajlepszych uniwersytetach amerykańńskichskich

Cele zasadnicze Cele zasadnicze 
Miasteczka Multimedialnego (3)Miasteczka Multimedialnego (3)

3300 stworzenie stworzenie endowendownnmentment fund dla WSBfund dla WSB--NLU, ktNLU, któóry ry 
pozwoli oferowapozwoli oferowaćć stypendia dla wszystkich uzdolnionych stypendia dla wszystkich uzdolnionych 
studentstudentóów, tak aby mogli studiowaw, tak aby mogli studiowaćć bez pbez płłacenia acenia 
czesnegoczesnego i ri róównoczewnocześśnie pracowanie pracowaćć w firmach Miasteczka w firmach Miasteczka 
Multimedialnego.Multimedialnego.
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WizjaWizja

Naszą wizją jest

aby do 2012 roku Nowy Sącz i region był uznany za jeden 
z 10 najbardziej innowacyjnych regionów świata

w zakresie badań, edukacji, biznesu oraz inwestycji w branży 
multimediów..

Miasteczko Multimedialne?Miasteczko Multimedialne?
••MiasteczkoMiasteczko Multimedialne to:Multimedialne to:

wsparcie biznesowewsparcie biznesowe
baza dla nowopowstajacych baza dla nowopowstajacych 
firmfirm
centrum dla badacentrum dla badańń i i 
rozwoju rozwoju 
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Klaster?Klaster?
Klaster MultimediKlaster Multimedióów w i i SystemSystemóóww

Informacyjnych to:Informacyjnych to:

siesiećć kontaktkontaktóóww
ograniczenie kosztograniczenie kosztóów w 
trantranssakcyjnychakcyjnych
synergia zasobsynergia zasobóóww

Konkrety prosze!Konkrety prosze!

KompetencjeKompetencje
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

dr Krzysztof Pawłowski

Krzysztof.Pawlowski@wsb-nlu.edu.pl


