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Wykorzystanie serwisu LinkedIn
przez uczelnie publiczne,
jako narzÚdzia komunikacji z otoczeniem
Jakub Tomczak*
Wspóïczesna gospodarka oparta na wiedzy, której motorem napÚdowym sÈ technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT, ang. information and communication technologies), wymaga
od uczelni efektywnego wykorzystania mediów spoïecznoĂciowych do inicjowania i budowania
dïugotrwaïej wspóïpracy z otoczeniem, zwïaszcza z sektorem przedsiÚbiorstw. Artykuï ma na
celu okreĂlenie poziomu wykorzystania serwisu LinkedIn jako narzÚdzia komunikacji uczelni
publicznych z otoczeniem. Omówiono pojÚcia odnoszÈce siÚ do gospodarki opartej na wiedzy,
nowoczesnych technologii ICT, mediów spoïecznoĂciowych. Przedstawiono wyniki badañ
dotyczÈce obecnego poziomu wykorzystania serwisu LinkedIn przez uczelnie publiczne oraz
ich wyspecjalizowane jednostki, odpowiedzialne za inicjowanie i budowÚ wspóïpracy uczelni
z przedsiÚbiorstwami.
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The use of LinkedIn by public universities as a communication tool
with the environment
Contemporary knowledge-based economy driven by information and communication technologies (ICT), requires universities to effectively use social media to initiate and build
long-term cooperation with the environment, especially with the enterprise sector. The aim
of the article is to determine the level of use of LinkedIn as a communication tool of public
universities with the environment. The article contains terms relating to the knowledge-based
economy, modern ICT, social media. The article presents the results of research on the level
of use of LinkedIn by public universities and their specialized units responsible for building
cooperation between universities and enterprises.
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1. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój nowych technologii, zwïaszcza technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT, ang. information
and communication technologies) wpïywa
bezpoĂrednio na ksztaïtowanie siÚ spoïeczeñstwa informacyjnego. Termin „spoïeczeñstwo informacyjne” pojawiï siÚ
po raz pierwszy w japoñskich naukach
spoïecznych juĝ we wczesnych latach 60.
XX wieku. Termin ten odznacza siÚ wysokim poziomem abstrakcyjnoĂci, przez co
wystÚpuje mnogoĂÊ jego definicji. Wedïug
Daniella Bella spoïeczeñstwo informacyjne to spoïeczeñstwo, które organizuje
siÚ wokóï wiedzy w interesie kontroli
spoïecznej oraz zarzÈdzania innowacjami
ib zmianami. Zdaniem Yoneji Masuda termin ten odnosi siÚ do „nowego typu spoïeczeñstwa, w którym posiadanie informacji (a nie bogactwa materialnego) jest
siïÈ napÚdowÈ jego transformacji ibrozwoju
[…] (i gdzie) nastÚpuje rozkwit ludzkiej
twórczoĂci intelektualnej”. Béla Murányi
okreĂla spoïeczeñstwo informacyjne jako
nowy typ spoïeczeñstwa, w którym ludzkoĂÊ ma moĝliwoĂÊ prowadzenia nowego
stylu ĝycia, wyĝszego standardu ĝycia, lepszej pracy ibodgrywania lepszej roli w spoïeczeñstwie dziÚki globalnemu wykorzystaniu
technologii informacyjnych ibtelekomunikacyjnych. Przedstawione powyĝej definicje
spoïeczeñstwa informacyjnego odnoszÈ siÚ
do wielu zróĝnicowanych aspektów ĝycia.
Niektóre koncentrujÈ siÚ na zasobach, inne
na produktach, branĝach, dziaïaniach lub
spoïeczeñstwie (Karvalics, 2007, s. 5, 10).
Spoïeczeñstwo informacyjne odznacza siÚ
tym, ĝe znajduje siÚ na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju technologicznego
(Stempnakowski, 2007, s. 48). Organizacje
w znacznym stopniu wykorzystujÈ informacje, m.in. do zwiÚkszenia ich efektywnoĂci,
stymulowania innowacyjnoĂci, uzyskania
trwaïej przewagi konkurencyjnej przez
pozyskiwanie informacji dotyczÈcych obywateli.
Wspóïczesne gospodarki uzaleĝnione
sÈ w wiÚkszym niĝ kiedykolwiek wczeĂniej
stopniu od dostÚpu do danych i informacji,
które staïy siÚ jednÈ z podstawowych kategorii ekonomicznych. Era rozwoju informacji stwarza nowe warunki funkcjonowania
organizacji, które charakteryzujÈ siÚ nasileniem pewnych obszarów dziaïalnoĂci.
Funkcja informacyjna przede wszystkim
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wbrozwiniÚtej gospodarce rynkowej wychodzi na pierwsze miejsce jako integralna
czÚĂÊ systemu informacyjnego organizacji.
Bez niej zagroĝone jest sprawne funkcjonowanie zarówno maïych spóïek handlowych,
organizacji, jak i ogromnych holdingów
(Dziekañski, 2012).
Internet to gïówne narzÚdzie, za pomocÈ
którego moĝliwy jest prÚĝny rozwój spoïeczeñstwa informacyjnego. Jest on doskonaïym noĂnikiem danych i informacji,
dziÚki technologii www ïÈczy w sobie multimedialny przekaz, w którego skïad wchodzÈ: obraz, tekst, děwiÚk, wideo. WïaĂnie
to poïÈczenie róĝnych form informacji
pozwoliïo internetowi zajÈÊ waĝnÈ pozycjÚ wbĂwiecie mediów (Wasilewska-Wojda,
2010, s.b151).

2. Rola uczelni w gospodarce
opartej na wiedzy
W Polsce, podobnie jak we wszystkich
pozostaïych krajach czïonkowskich Unii
Europejskiej, zwïaszcza krajach Europy
Zachodniej, kreowanie, rozwój i absorpcja
innowacji stanowiÈ jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy oraz podstawowy
element polityki spójnoĂci spoïecznogospodarczej (Bromski, 2013, s.b5). Powstanie nowego typu gospodarki, nazwanej
mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest
jednÈ z najbardziej doniosïych zmian, jakie
moĝemy obserwowaÊ we wspóïczesnym
Ăwiecie. Koncepcja nowego rodzaju gospodarki zostaïa sformuïowana dla przeciwstawienia siÚ panujÈcej w ostatnich stuleciach,
gospodarce przemysïowej. Termin „gospodarka oparta na wiedzy” (GOW) pojawiï
siÚ juĝ w latachb 90. XXb wieku (FazlagiÊ,
2009), przy czym pierwsze waĝniejsze opracowanie, zawierajÈce wyjaĂnienie tego pojÚcia, zostaïo zaproponowane przez OrganizacjÚ Wspóïpracy Gospodarczej ibRozwoju
w 1996 r.1, a nastÚpnie rozszerzone przez
WspólnotÚ Gospodarcza Azji ib Pacyfiku
wb 2000 r.2. Peter F. Drucker nowÈ erÚ
wiedzy opisywaï nastÚpujÈco: „Era spoïeczeñstwa wiedzy jest porzÈdkiem ekonomicznym, w którym wiedza, a nie praca,
surowce lub kapitaï, jest kluczowym zasobem; porzÈdkiem spoïecznym, dla którego
nierównoĂÊ spoïeczna oparta na wiedzy
jest gïównym wyzwaniem; oraz systemem,
w którym rzÈd nie moĝe dïuĝej rozwiÈzaÊ
spoïecznych i ekonomicznych problemów”
(Drucker, 2002, s. 16).
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Podstawowy punkt do wyjĂcia gospodarki opartej na wiedzy stanowi powstaïa
pod koniec poprzedniego stulecia teoria
wzrostu endogenicznego, zgodnie z którÈ
dïugookresowy wzrost jest wyznaczany
gïównie przez inwestycje w kapitaï ludzki
i innowacje (Welfe, 2009, s. 3). CechÈ charakterystycznÈ nowoczesnych gospodarek
pretendujÈcych do miana GOW jest „raczej
konwersja wiedzy naukowej w kapitaï, który
generuje korzyĂci materialne dla uczestników zaangaĝowanych w tworzenie innowacji” (Matysiak, 2009, s. 385). W ramach
tzw. ujÚcia mikroekonomicznego, zaproponowanego przez A.K. Koěmiñskiego, GOW
oznacza gospodarkÚ, w której dziaïa wiele
przedsiÚbiorstw, które opierajÈ swojÈ przewagÚ konkurencyjnÈ na wiedzy (Koěmiñski,
2001). W ramach ujÚcia makroekonomicznego GOW oznacza natomiast gospodarkÚ,
w której wiedza (kodyfikowana i ukryta) jest
równoczeĂnie tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiÚbiorstwa, organizacje,
osoby fizyczne i spoïecznoĂci, sprzyjajÈc
szybkiemu rozwojowi gospodarki i spoïeczeñstwa (Siuta-Tokarska, 2012, s. 121).
Opisywana transformacja rzeczywistoĂci
spoïeczno-gospodarczej jest wynikiem kilku
czynników. Globalizacji, która powoduje,
ĝe przedsiÚbiorstwa, chcÈc byÊ konkurencyjne na rynku, muszÈ wyróĝniaÊ siÚ unikatowoĂciÈ i innowacyjnoĂciÈ. Deregulacji najwaĝniejszych sektorów gospodarki,
takich jak telekomunikacja, transport,
energia czy usïugi finansowe. Gwaïtownych
i niezwykle dynamicznych zmian technologicznych (Beyer, 2012, s. 11).
Gospodarka oparta na wiedzy to nie
tylko nowa koncepcja teoretyczna, lecz
takĝe nowa epoka, która róĝni siÚ fundamentalnie od epoki gospodarek agrarnych
ibprzemysïowych. Budowa gospodarek opartych na wiedzy jest kluczowym elementem
rozwoju wiÚkszoĂci krajów na Ăwiecie, wbtym
zwïaszcza pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej. W efektywnym funkcjonowaniu
gospodarek opartych na wiedzy upatruje siÚ
szansy na osiÈgniÚcie zrównowaĝonego rozwoju gospodarczego, a takĝe rozwiÈzania
niezmiernie waĝnych problemów, np. odnoszÈcych siÚ do rozwiÈzania róĝnych wyzwañ
klimatycznych wynikajÈcych z rosnÈcego
niedoboru zasobów (Širá, 2020).
Budowa gospodarki opartej na wiedzy
wymaga sprawnego funkcjonowania systemu obejmujÈcego wszystkie podmioty,
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które przyczyniajÈ siÚ do podnoszenia
atrakcyjnoĂci inwestycyjnej oĂrodków
nowoczesnych usïug biznesowych. System
ten oparty jest na Ăcisïej wspóïpracy podmiotów reprezentujÈcych trzy Ărodowiska:
administracji publicznej, nauki i przedsiÚbiorstw. Wspóïpraca tych trzech sfer okreĂlana jest w literaturze mianem potrójnej
helisy (ang. Triple Helix) (Bednarzewska,
2016, s. 6). Zgodnie z tÈ koncepcjÈ potencjaï innowacyjny i rozwój ekonomiczny
wbgospodarce opartej na wiedzy polega na
zwiÚkszeniu roli uczelni, hybrydyzacji elementów ze sfery nauki, gospodarki ibadministracji rzÈdowej w celu stworzenia nowych
form instytucjonalnych i spoïecznych dla
transferu i zastosowania wiedzy (Etzkowitz i Ranga, 2013, s. 238). Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga funkcjonowania uniwersytetów przedsiÚbiorczych
(Etzkowitz, 2003). OkreĂlenie „uniwersytet
przedsiÚbiorczy” nie jest zwiÈzane z podstawowymi kierunkami dydaktycznymi, nie
zastÚpuje nazwy szkoïy biznesu, odnosi siÚ
do sposobu dziaïania wïadz uniwersyteckich. Wïadze uniwersytetów przedsiÚbiorczych w sposób przedsiÚbiorczy reagujÈ
na sygnaïy dochodzÈce z otoczenia, na
potrzeby konkretnych przedsiÚbiorstw czy
jednostek administracji publicznej, potrafiÈ takĝe trafnie rozpoznaÊ potrzeby spoïeczne. CechÈ charakterystycznÈ uniwersytetów przedsiÚbiorczych jest elastycznoĂÊ
struktur organizacyjnych (Pawïowski, http).
Na uczelniach przedsiÚbiorczych wystÚpujÈ
jednostki, które nie sÈ tradycyjnymi instytutami zorientowanymi na danÈ dyscyplinÚ nauki. Jednostki te przyjmujÈ przede
wszystkim formuïÚ interdyscyplinarnych
ibtransdyscyplinarnych centrów badawczych
(Kwiek, 2010, s. 262).
Innowacje, promowanie innowacyjnoĂci,
to jeden z gïównych motorów napÚdowych
gospodarki opartej na wiedzy. Innowacje
sÈ efektem zgromadzonych informacji
oraz powstaïej na ich podstawie wiedzy,
wykorzystanej nastÚpnie w sposób praktyczny przez okreĂlone podmioty (Kukuïa,
http). Zdaniem jednego z prekursorów
badañ nad innowacjami i innowacyjnoĂciÈ,
J.A.b Schumpetera, innowacja jest funkcjÈ skïadajÈcÈ siÚ z kreatywnego myĂlenia
oraz dziaïania, przy czym nowe rozwiÈzanie staje siÚ innowacjÈ dopiero wtedy,
kiedy zostanie wdroĝone. InnowacjÈ jest
zarówno wprowadzenie nowego towaru,
nowej metody produkcji, otwarcie nowego
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rynku sprzedaĝy, zdobycie nowego ěródïa
surowców i póïfabrykantów, jak i zaprowadzenie nowej formy organizacji, stÈd teĝ
róĝne typy innowacji (Schumpeter, 1960).
Wedïug B.C. Twissa innowacja to proces,
który ïÈczy naukÚ, technologiÚ, ekonomiÚ
i zarzÈdzanie, gdyĝ ma na celu osiÈgniÚcie
nowoĂci i rozciÈga siÚ od powstania pomysïu do jego komercjalizacji w postaci produkcji, wymiany, konsumpcji (Kogabayev
ibMaziliauskas, 2017, s. 60).
WspóïczeĂnie jednym z gïównych dokumentów, które sïuĝÈ okreĂlaniu pojÚÊ zwiÈzanych z innowacjami jest PodrÚcznik Oslo.
Zgodnie z nim innowacja to wdroĝenie
nowego lub znaczÈco udoskonalonego produktu (wyrobu, usïugi) lub procesu, nowej
metody organizacyjnej lub marketingowej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.
PrzyjÚto, ĝe minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces,
metoda organizacyjna lub marketingowa
byïy nowe (lub znaczÈco udoskonalone) dla
przedsiÚbiorstwa (PodrÚcznik Oslo, http).
Niezwykle istotna dla skutecznego transferu innowacji jest rzeczywista i efektywna
wspóïpraca sektora nauki i biznesu oraz
innych instytucji publicznych i prywatnych, która pozwala na peïne wykorzystanie potencjaïu obydwu stron wspóïpracy
(Bromski, 2013, s. 5). Serwis LinkedIn
zb pewnoĂciÈ moĝe przyczyniÊ siÚ w sposób znaczÈcy do inicjowania i realizacji tej
wspóïpracy.

3. LinkedIn jako sieÊ
spoïecznoĂciowa
dla profesjonalistów
Media spoïecznoĂciowe (ang. social
media, SM) w znaczÈcy sposób wpïywajÈ
na kreacjÚ i rozwój spoïeczeñstwa informacyjnego. Trudno obecnie wyobraziÊ sobie
internet bez mediów spoïecznoĂciowych,
czyli aplikacji sieciowych, których istotÈ jest
moĝliwoĂÊ tworzenia i wymieniania miÚdzy
sobÈ treĂci generowanych przez uĝytkowników. Media te staïy siÚ integralnÈ czÚĂciÈ
ĝycia ich uĝytkowników, stanowiÈc nowÈ
przestrzeñ budowania relacji miÚdzyludzkich, poszukiwania rozrywki czy zdobywania informacji (Iwanowska, http). Media
spoïecznoĂciowe charakteryzujÈ siÚ wysokim stopniem interaktywnoĂci (Dziwulski
i Ogrzebacz, 2017, s. 88). ZmieniajÈ Ărodki
komunikacji „jeden do wielu” w tryb inteWydziaï ZarzÈdzania UW

rakcji „wiele do wielu” (Jiao, Yang i Xu,
http). Cechy, które podkreĂlajÈ funkcjonalnoĂÊ i charakter tych mediów to:
– swobodny przepïyw informacji,
– szybki i efektywny przepïyw informacji,
– moĝliwoĂÊ wywierania wpïywu i organizowania siÚ,
– wspóïpraca i przynaleĝnoĂÊ,
– nowa wiedza i autorytety (Bachnik
ibSzumniak-Samolej, 2015, s. 18).
Media spoïecznoĂciowe tworzÈ i uïatwiajÈ gïÚbokie kontakty nie tylko miÚdzy
uĝytkownikami indywidualnymi (osobami
fizycznymi), ale takĝe w zakresach: uĝytkownik indywidualny–przedsiÚbiorstwo,
przedsiÚbiorstwo–przedsiÚbiorstwo oraz
uĝytkownik indywidualny–instytucja, przedsiÚbiorstwo–instytucja, instytucja–instytucja. Uĝytkownicy indywidualni przez
media spoïecznoĂciowe zaczÚli opieraÊ siÚ
na nowych ěródïach wiedzy o produktach,
usïugach, firmach, instytucjach. Social
media majÈ dwie zasadnicze funkcje, które
przenikajÈ siÚ wzajemnie i sÈ wykorzystane
we wszelakich formach organizacji. SÈ to
funkcje: informacyjno-komunikacyjna
ib marketingowa. Komunikacja pomiÚdzy
uĝytkownikami serwisów spoïecznoĂciowych polega przede wszystkim na równorzÚdnym dialogu i udostÚpnianiu treĂci miÚdzy sobÈ. Media spoïecznoĂciowe
wbznacznym stopniu pomagajÈ nawiÈzywaÊ
kontakty, uïatwiajÈ efektywny przepïyw
informacji. Funkcja marketingowa sïuĝy
przede wszystkim do promowania i zarzÈdzania organizacjami. DziÚki niej wzrasta
efektywnoĂÊ obsïugi interesariuszy organizacji, poprawia siÚ jakoĂÊ Ăwiadczonych
usïug i nastÚpuje ich ewolucja. Media spoïecznoĂciowe stanowiÈ ěródïo informacji
zwrotnych, które odpowiednio pozyskiwane
i analizowane mogÈ zostaÊ przeksztaïcone
w uĝytecznÈ wiedzÚ, co ma za zadanie uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez staïe
doskonalenie oferty produktowej ibusïugowej (Machciñska, 2013, s. 269–270).
Medium spoïecznoĂciowym, które
wb ostatnim czasie charakteryzuje siÚ niezwykïÈ dynamikÈ rozwoju, jest LinkedIn.
Serwis LinkedIn sam siebie charakteryzuje
w nastÚpujÈcy sposób: „Witamy w LinkedIn,
najwiÚkszej na Ăwiecie sieci specjalistów,
liczÈcej ponad 645 mln uĝytkowników
wb200 krajach i terytoriach zaleĝnych. Wizja
serwisu odnosi siÚ do stworzenia szansy
ekonomicznej dla kaĝdego czïonka globalnej spoïecznoĂci zawodowej poprzez ciÈgïy
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rozwój pierwszego na Ăwiecie projektu Economic Graph. Misja LinkedIn jest prosta:
skontaktowaÊ specjalistów na Ăwiecie, aby
umoĝliwiÊ im wzrost efektywnoĂci i osiÈgniÚcie sukcesu” (LinkedIn – informacje…,
http).
Serwis LinkedIn jest doskonaïym narzÚdziem do inicjowania i nawiÈzywania dïugotrwaïej wspóïpracy uczelni publicznych
zb przedsiÚbiorstwami. Wspóïpraca uczelni
zb przedsiÚbiorstwami umoĝliwia wykorzystanie efektu synergii do uzyskania przewagi sektora zarówno prywatnego, jak
ibpublicznego (Pukin, 2019, s. 94). KorzyĂci
wynikajÈce ze wspóïpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym sÈ wielowymiarowe
ib dotyczÈ takich kategorii beneficjentów
jak: instytucje akademickie, studenci,
doktoranci, absolwenci, przedsiÚbiorstwa,
instytucje publiczne (Bryïa, 2012, s. 14–19).
Efektywna wspóïpraca uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym warunkuje efektywnoĂÊ systemu innowacyjnego, co
zbkolei przekïada siÚ na innowacyjnoĂÊ ibkonkurencyjnoĂÊ przedsiÚbiorstw, a wb rezultacie kondycjÚ caïej gospodarki. CzÚĂÊ tych
powiÈzañ ma charakter bezpoĂredni, kiedy
badania naukowe prowadzÈ np. do odkryÊ
aplikacyjnych, inĝynieryjnych technik
badawczych czy instrumentów. PowiÈzania
poĂrednie majÈ miejsce wbsytuacji, w której
wyksztaïceni absolwenci czy opublikowana
wiedza naukowa przyczyniajÈ siÚ np. do
usprawnienia dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw
(Bryïa, 2014, s. 98). KorzyĂci zb wiedzy
akademickiej mogÈ byÊ transferowane do
praktyki gospodarczej wbróĝny sposób. Podstawowe obszary wspóïpracy nauki zbbiznesem obejmujÈ: wspólne promotorstwo prac
magisterskich i doktorskich przez uczelniÚ
i biznes, wykïady przedstawicieli biznesu
na uczelniach, finansowanie pracowników
uczelni przez biznes, przechodzenie pracowników uczelni do biznesu, wspólne projekty
uczelni z biznesem, wb tym zlecanie badañ
naukowych uczelniom, zakïadanie przedsiÚbiorstw przez pracowników uczelni, wspólne
publikacje nauki ibbiznesu, kontynuacjÚ edukacji (szkolenia i studia podyplomowe) oferowanÈ przez uczelnie dla przedstawicieli
biznesu, praktyki pracowników naukowych
w przedsiÚbiorstwach (Bryïa, 2014, s. 98).
OczywiĂcie nie jest to katalog zamkniÚty,
obszary te ciÈgle sÈ rozwijane, pojawiajÈ siÚ
takĝe zupeïnie nowe.
Uczelnie publiczne mogÈ wykorzystaÊ serwis LinkedIn na wiele sposobów.
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Przede wszystkim mogÈ promowaÊ swojÈ
ofertÚ wĂród przedsiÚbiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, uczniów, studentów, instytucji. PublikujÈc na ïamach
serwisu treĂci odnoszÈce siÚ do transferu
wiedzy i technologii, mogÈ znaleěÊ wĂród
uĝytkowników serwisu partnerów biznesowych. Dodatkowo uczelnie mogÈ wykorzystaÊ serwis do poszukiwania pracowników.
Polska sieÊ uĝytkowników serwisu liczy
obecnie ok.b 2,7b mln (polskie ustawienia
jÚzykowe). NajwiÚksza czÚĂÊ bazy uĝytkowników LinkedIn mieĂci siÚ w grupie wiekowej od 25 do 34 lat. Warto podkreĂliÊ,
ĝe znaczna czÚĂÊ zb nich ma wyksztaïcenie
wyĝsze ib zajmuje stanowiska decyzyjne
wbfirmie. Wedïug danych LinkedIn aĝ 46%
ruchu zbsocial mediów dla stron firm B2B
pochodzi wïaĂnie z tego kanaïu, a 43%
ogóïu marketerów twierdzi, ĝe pozyskaïo
klienta zb LinkedIn. LinkedIn z kaĝdym
dniem roĂnie na sile. To nie tylko przyrost
liczby uĝytkowników czy stron firmowych,
ale takĝe nowe funkcjonalnoĂci, które Ărednio pojawiajÈ siÚ raz na kwartaï (Kuïagowski, http).
LinkedIn uruchomiï strony uniwersyteckie w 2013 roku w ramach swojej usïugi
skierowanej do szkolnictwa wyĝszego.
Wb znacznym stopniu z serwisu korzystajÈ
uczelnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Póïnocnej. Przykïadowo amerykañski
uniwersytet publiczny w stanie Pensylwania, The Pennsylvania State University, ma
616b 604 obserwujÈcych3, korzysta z sekcji
biografii, aby podzieliÊ siÚ tym, w czym
jest najlepszy. Na profilu odnajdujemy
piÚÊ punktów, którymi szczyci siÚ Uniwersytet. SÈ to: edukacja przywódcza, usïugi
doradcze, mnogoĂÊ kampusów, rozlegïÈ
sieÊ absolwentów, wysokie poĂwiÚcenie
pracowników. Ten przeglÈd Uczelni daje
krótkie, ale wnikliwe spojrzenie na zalety
Penn State. Uniwersytet Illinois wbUrbanaChampaign ma 442b 005 obserwujÈcych4,
korzysta z LinkedIn na róĝne sposoby,
wbtym publikuje artykuïy z poradami zawodowymi, wiadomoĂciami ogólnouniwersyteckimi, informacjami dotyczÈcymi otrzymanych wyróĝnieñ przez absolwentów.
New York University ma 672b754 obserwujÈcych5, Uniwersytet nie tylko udostÚpnia
informacje i promuje swoje wydarzenia,
lecz takĝe wykorzystuje swojÈ stronÚ do
interakcji ze studentami online. Udzielane
sÈ porady osobom zadajÈcym pytania na
temat programów lub sposobów nawiÈStudia i Materiaïy 2/2020 (33)

zania kontaktu z absolwentami. To bardzo dobry sposób na utrzymanie otwartej
komunikacji ze spoïecznoĂciÈ, za poĂrednictwem kanaïu mediów spoïecznoĂciowych
(Corrado, http).
Poprzez pryzmat odnoszonych korzyĂci
zwiÈzanych z uĝytkowaniem serwisu, obecnoĂÊ w nim uczelni publicznych, wydaje
siÚ koniecznoĂciÈ. Uczelnie lub wyspecjalizowane jednostki uczelni, których zadaniem jest nawiÈzywanie trwaïej wspóïpracy
zbprzedsiÚbiorstwami powinny dbaÊ o to, by
spoïecznoĂÊ serwisu zawsze o nich pamiÚtaïa. Celem aktywnoĂci w serwisie LinkedIn
jest czynna obecnoĂÊ w kanaïach informacji

swoich kontaktów. W tym celu warto regularnie publikowaÊ i udostÚpniaÊ na stronie
uczelni przydatne i wartoĂciowe treĂci. Najlepiej sprawdzajÈ siÚ takie, które odnoszÈ
siÚ do konkretnej branĝy i specjalizacji.
Uczelnie mogÈ takĝe publikowaÊ dïuĝsze
treĂci i udostÚpniaÊ je w aktualizacjach lub
materiaïach sponsorowanych, by trafiÊ do
odbiorców najbardziej odpowiadajÈcych
ich profilowi dziaïalnoĂci (Jakie rady dla
maïych przedsiÚbiorstw…, http).
Argumentem przemawiajÈcym za wiÚkszym wykorzystanie serwisu LinkedIn przez
uczelnie publiczne jest jego stale rosnÈca
popularnoĂÊ, co przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. PopularnoĂÊ serwisu LinkedIn w polskiej sieci (w tys. internautów)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: https://www.emarketing.pl/social-media/wzrasta-popularnosc-linkedin-polsce/ (14.12.2020).

Jak podaje portal www.emarketing.pl,
przeprowadzone przez Gemius/PBI badanie pokazuje, ĝe w kwietniu 2017 roku
serwis LinkedIn zostaï odwiedzony przez
ponad 2 miliony uĝytkowników z Polski.
NajwiÚcej osób przeglÈda portal, korzystajÈc z urzÈdzeñ mobilnych – w kwietniu
liczba ta wyniosïa niemal 580 tysiÚcy, co
stanowi wzrost w porównaniu z tym samym
miesiÈcem rok temu (320 tysiÚcy). Sama
aplikacja mobilna LinkedIn cieszy siÚ takĝe
sporym zainteresowaniem, korzysta z niej
niemal 90 tysiÚcy Polaków, chociaĝ i tak
najwiÚcej osób loguje siÚ na swoje konto
LinkedIn, uĝywajÈc komputera bÈdě laptopa. Do tego celu urzÈdzeñ stacjonarnych
uĝywa 1,6 miliona osób z Polski i liczba
Wydziaï ZarzÈdzania UW

ta niemal nie zmieniïa siÚ w stosunku do
zeszïego roku (Wzrasta popularnoĂÊ LinkedIn w Polsce…, http).

4. Metodyka badania wïasnego
Problemem badawczym jest okreĂlenie
poziomu wykorzystania serwisu LinkedIn
przez uczelnie publiczne, jako narzÚdzia
komunikacji z otoczeniem. ZastosowanÈ
metodÈ badawczÈ jest analiza wybranych
profili uczelni publicznych w serwisie
LinkedIn. AnalizujÈc wybrane profile
uczelni, brano pod uwagÚ: liczbÚ obserwujÈcych na dzieñ 14.12.2020 oraz liczbÚ
publikowanych postów na przestrzeni
tygodnia. Nie analizowano treĂci danych
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postów. Podmiot badañ stanowiïy uczelnie
publiczne. Wybrano 11 uczelni, które zajÚïy
w 2020 roku pierwsze dziesiÚÊ miejsc w ran-

kingu uczelni akademickich – „Perspektywy
2020”. Tabela 1 przedstawia wytypowane
do badania uczelnie.

Tabela 1. Ranking uczelni 2020

Miejsce
2020º¯
1
2
3
4
5
6=
6=
8=
8=
10=
10=

Nazwa uczelni

19º¯

18º¯

Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisïawa Sztaszica w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Wrocïawska
Gdañski Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdañska
Politechnika ódzka
Uniwersytet Wrocïawski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2
1
3
4
5
6
8
7
8
8
18

1
1
3
5
4
6
7
9
12
8
26

17º¯ WSKº¯
1
1
3
6
4
4
8
10
14
7
30

½ródïo: https://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich (14.12.2020).

Przedstawione w tabeli 1 uczelnie
publiczne zostaïy na potrzebÚ badania
podzielone na trzy kategoriÚ: uniwersytety,
do których zaliczono: Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im.b Adama Mickiewicza
wb Poznaniu, Uniwersytet Wrocïawski; uniwersytety techniczne: PolitechnikÚ WarszawskÈ, AkademiÚ Górniczo-HutniczÈ im. Stanisïawa Staszica wb Krakowie, PolitechnikÚ

WrocïawskÈ, PolitechnikÚ GdañskÈ, PolitechnikÚ ódzkÈ; uniwersytety medyczne:
Gdañski Uniwersytet Medyczny, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

5. Wyniki badania i ich analiza
Rysunek 2 przedstawia liczbÚ obserwujÈcych profile uczelni publicznych w serwisie
LinkedIn.

Rysunek 2. Liczba obserwujÈcych profil uczelni w serwisie LinkedIn (14.12.2020)
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½ródïo: opracowanie wïasne, na podstawie danych z serwisu LinkedIn.
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Niemal kaĝda z badanych uczelni ma
konto w serwisie LinkedIn (nie odnaleziono konta w serwisie w odniesieniu do
jednego z badanych uniwersytetów medycznych). Liczba obserwujÈcych waha siÚ od
niespeïna 5000 do niemal 160b 000. Tak
duĝa dysproporcja moĝe w znaczÈcy sposób moĝe byÊ uwarunkowana „wielkoĂciÈ”
(liczbÈ studentów, liczbÈ pracowników,
liczbÈ wydziaïów) danych uczelni.
Warto podkreĂliÊ, ĝe mimo iĝ serwis LinkedIn nie jest najpopularniejszym medium
spoïecznoĂciowym w Polsce (ustÚpuje
takim mediom jak: YouTube, Facebook, FB
Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter,

Skype, Snapchat) (Kuchta-Nykiel, http),
liczba obserwujÈcych uĝytkowników konta
uczelni w tym serwisie jest zbliĝona do
liczby obserwujÈcych konta uczelni na zdecydowanie bardziej popularnym medium
spoïecznoĂciowym, jakim jest Facebook.
Mimo ĝe profile uczelni publicznych
cieszÈ siÚ relatywnie wysokim zainteresowaniem w serwisie LinkedIn, aktywnoĂÊ
na poszczególnych kontach uczelni naleĝy
okreĂliÊ jako doĂÊ niskÈ. Rysunekb 3 przestawia liczbÚ publikowanych postów przez
uczelnie publiczne w serwisie LinkedIn
(wbperspektywie tygodniowej od 07.12.2020
do 14.12.2020 – godziny 08:00).

Rysunek 3. Liczba publikowanych postów na profilach uczelni publicznych w serwisie LinkedIn (wbperspektywie tygodniowej od 07.12.2020 do 14.12.2020 – godziny 08:00)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych z serwisu LinkedIn (14.12.2020).

LiczbÚ publikowanych postów przez
uczelnie publiczne w serwisie LinkedIn
naleĝy okreĂliÊ jako relatywnie niskÈ,
zwïaszcza w odniesieniu do stopnia zainteresowania kontami uczelni w serwisie,
ab takĝe odnoszÈc jÈ do liczby publikowanych postów na kontach uczelni na
Facebooku (w niektórych przypadkach
dzienna liczba publikowanych postów na
Facebooku jest wiÚksza niĝ tygodniowa
liczba publikowanych postów w serwisie
LinkedIn).
Poza gïównymi stronami uczelni
wb mediach spoïecznoĂciowych zbadano
takĝe wykorzystanie serwisu LinkedIn

Wydziaï ZarzÈdzania UW

przez wyspecjalizowane jednostki uczelni
odpowiedzialne za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami.
Badaniu poddano:
1. Centrum Transferu Technologii
CITTRU – Uniwersytet Jagielloñski
wbKrakowie.
2. Uniwersytecki OĂrodek Transferu
Technologii (UOTT UW) – Uniwersytet
Warszawski.
3. Uczelniane
Centrum
Innowacji
ib Transferu Technologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza (UCITT UAM)
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
wbPoznaniu.

https://doi.org/10.7172/1733-9758.2020.33.4

53

4. Centrum Transferu Technologii (CTT)
–bUniwersytet Wrocïawski.
5. Centrum ZarzÈdzania Innowacjami
ib Transferem Technologii Politechniki
Warszawskiej – Politechnika Warszawska.
6. Centrum Transferu Technologii AGH
– Akademia Górniczo-Hutnicza
im.bStanisïawa Staszica w Krakowie.
7. Wrocïawskie Centrum Transferu
Technologii Politechniki Wrocïawskiej –
Politechnika Wrocïawska.

8. Centrum Transferu Wiedzy ib Technologii – Politechnika Gdañska.
9. Centrum Transferu Technologii
Politechniki ódzkiej Sp. z o.o. –b Politechnika ódzka.
10. Centrum Transferu Technologii
GUMed – Gdañski Uniwersytet
Medyczny.
11. Centrum Transferu Technologii
(CTT PUM) – Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie

Tabela 2. Zestawienie wykorzystania serwisów LinkedIn przez wyspecjalizowane jednostki uczelni,
odpowiedzialne za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami

Wyspecjalizowane jednostki uczelni odpowiedzialne
za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki
z przedsiÚbiorstwami

Liczba obserwujÈcych – LinkedIn

Jednostka uniwersytetu 1

730

Jednostka uniwersytetu 2

4493

Jednostka uniwersytetu 3

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu 4

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu technicznego 1

69

Jednostka uniwersytetu technicznego 2

18

Jednostka uniwersytetu technicznego 3

27

Jednostka uniwersytetu technicznego 4

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu technicznego 5

nie odnaleziono profilu

Jednostka uniwersytetu medycznego 1

nie odnaleziono profilu

Jednostka uniwersytetu medycznego 2

nie odnaleziono profilu

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie profili LinkedIn wykorzystywanych przez wyspecjalizowane jednostki uczelni, odpowiedzialne za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami
(14.12.2020).

Na podstawie danych umieszczonych
wb tabeli 2 naleĝy stwierdziÊ, ĝe wyspecjalizowane jednostki uczelni odpowiedzialne za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery
nauki zb przedsiÚbiorstwami czÚĂciej majÈ
konta wb serwisie Facebook niĝ LinkedIn,
co wydaje siÚ nieco zaskakujÈce. Jedynie 5
zb11 wyspecjalizowanych jednostek uczelni
odpowiedzialnych za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami ma
konta w serwisie LinkedIn. LiczbÚ obserwujÈcych profile analizowanych jedno-
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stek w serwisie LinkedIn naleĝy okreĂliÊ
jako niskÈ poza jednostkÈ uniwersytetu 2
(4493b obserwujÈcych) oraz jednostkÈ uniwersytetu 1 (730 obserwujÈcych). Pozostaïe
jednostki posiadajÈ od kilkunastu do kilkudziesiÚciu obserwujÈcych.
Tabela 3 przedstawia dane odnoszÈce
siÚ do czÚstotliwoĂci publikowania postów
wb serwisie LinkedIn przez wyspecjalizowane jednostki uczelni odpowiedzialne
za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki
zbprzedsiÚbiorstwami.
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Tabela 3. Liczba publikowanych postów na profilach LinkedIn wyspecjalizowanych jednostki uczelni,
odpowiedzialne za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami

Wyspecjalizowane jednostki uczelni, odpowiedzialne
za nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki z przedsiÚbiorstwami

Liczba postów – LinkedIn
(tygodniowo)

Jednostka uniwersytetu 1

2

Jednostka uniwersytetu 2

5

Jednostka uniwersytetu 3

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu 4

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu technicznego 1

0

Jednostka uniwersytetu technicznego 2

1

Jednostka uniwersytetu technicznego 3

0

Jednostka uniwersytetu technicznego 4

powiÈzane z gïównym profilem

Jednostka uniwersytetu technicznego 5

nie odnaleziono profilu

Jednostka uniwersytetu medycznego 1

nie odnaleziono profilu

Jednostka uniwersytetu medycznego 2

nie odnaleziono profilu

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych z serwisu LinkedIn (15.12.2020).

LiczbÚ publikowanych treĂci na profilach naleĝÈcych do wyspecjalizowanych
jednostek uczelni odpowiedzialnych za
nawiÈzywanie wspóïpracy sfery nauki
zb przedsiÚbiorstwami naleĝy oceniÊ jako
niskÈ. Warto odnotowaÊ takĝe fakt, ĝe treĂci w serwisie LinkedIn czÚĂciej publikowane sÈ na ïamach gïównych profili uczelni
publicznych niĝ wyspecjalizowanych jednostek uczelni odpowiedzialnych za nawiÈzywanie sfery wspóïpracy nauki z przedsiÚbiorstwami.

6. Zakoñczenie
Wspóïczesna gospodarka, nazywana
gospodarkÈ opartÈ na wiedzy, wymaga
gïÚbokiego zrozumienia oraz sprawnego
wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT). Efektywne pozyskiwanie danych, a nastÚpnie przeksztaïcanie ich w informacje i wiedzÚ jest podstawÈ
funkcjonowania organizacji w nowym typie
gospodarki, przyczynia siÚ takĝe do kreowania innowacji, które zapewniajÈ uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
Media spoïecznoĂciowe stanowiÈ waĝnÈ
kategoriÚ technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rola i znaczenie serwisu
internetowego LinkedIn, jako narzÚdzia
komunikacji uczelni z otoczeniem, jest niezwykle istotna. LinkedIn stanowi narzÚdzie
za pomocÈ którego wspóïczesne uczelnie
Wydziaï ZarzÈdzania UW

publiczne mogÈ efektywnie promowaÊ
swoje usïugi, produkty, technologie. MogÈ
promowaÊ swojÈ ofertÚ wĂród przedsiÚbiorców, przedstawicieli wolnych zawodów,
uczniów, studentów, instytucji. Dodatkowo
mogÈ takĝe poszukiwaÊ wysokokwalifikowanych pracowników.
W Ăwietle przedstawionych wyników
badañ naleĝy stwierdziÊ, ĝe mimo iĝ narzÚdzie, jakim jest LinkedIn, przynosi wiele
korzyĂci, jest niezwykle dynamicznie rozwijajÈcym siÚ medium spoïecznoĂciowym,
które uĝytkowane jest gïównie przez przedstawicieli „biznesu”, uczelnie publiczne
korzystajÈ z niego w ograniczonym stopniu. DoĂÊ zaskakujÈcy jest fakt, ĝe w bardzo niskim stopniu z narzÚdzia korzystajÈ
wyspecjalizowane jednostki uczelni, których zdaniem jest budowanie efektywnej
wspóïpracy sfery nauki i przedsiÚbiorstw.
Uczelnie publiczne, a zwïaszcza ich wyspecjalizowane jednostki do spraw budowania
wspóïpracy z przedsiÚbiorstwami, powinny
w wiÚkszym niĝ do tej pory stopniu wykorzystywaÊ moĝliwoĂci serwisu LinkedIn.
Przypisy
1

2

GOW zdefiniowano jako „gospodarkÚ bezpoĂrednio opartÈ na produkcji, dystrybucji oraz
uĝyciu wiedzy i informacji” (OECD, 1996).
Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku
(APEC – Asia-Pacific Economic Co-operation). Wb publikacji Towards Knowledge-based
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3

4

5

Economies wskazano, ĝe „produkcja, dystrybucja i b uĝycie wiedzy stanowiÈ gïówne czynniki
wzrostu, kreacji dobrobytu i zatrudnienia we
wszystkich przemysïach” (APEC, 2000).
The Pennsylvania State University, https://
www.linkedin.com/school/penn-state-university/
(dostÚp: 30.12.2020).
University of Illinois Urbana-Champaign,
https://www.linkedin.com/school/university-ofillinois-urbana-champaign/ (dostÚp: 30.12.2020).
New York University, https://www.linkedin.
com/school/new-york-university/ (dostÚp:
30.12.2020).
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