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Czym są studenckie koła naukowe? 
 

 

Jeśli mielibyśmy zdefiniować studenckie koło naukowe, w świetle ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest to organizacja zrzeszająca 

studentów na zasadach dobrowolności, skupiająca osoby chcące rozwijać 

indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę 

z różnych dziedzin nauki. Dodatkowo z tejże ustawy możemy się dowiedzieć, że 

częstą formą działalności w takim kole jest udział w szkoleniach, sympozjach 

oraz konferencjach naukowych, o zasięgu lokalnym, regionalnym jak 

i krajowym. Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc 

rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje czy też 

organizowane są szkolenia i warsztaty naukowe. Poza tym, w ramach 

uczestnictwa w uczelnianych organizacjach, odbywają się także akcje 

charytatywne, imprezy sportowe, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne oraz liczne 

wydarzenia kulturalne. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na wielu uczelniach, 

jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.  

 

Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że w związku z tym działanie 

w kole naukowym poszerza zakres wiedzy pozyskiwanej w ramach studiów jak 

również pozwala zdobyć i utrwalić w sposób praktyczny szereg umiejętności 

i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Zarówno pod kątem umiejętności 

miękkich takich jak zdolności przywódcze, autoprezentacja czy praca w zespole 

jak również pod kątem umiejętności twardych związanych z czynnościami 

administracyjnymi, księgowymi, legislacyjnymi, aż po kształtowanie tych 

typowo naukowych, jak pozyskiwanie warsztatu badawczego. 
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Jak powstaje koło naukowe? 
 

Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach 

studenckich, do których należą mi.in. koła naukowe. O powstaniu takiej 

uczelnianej organizacji studenckiej jej organ (prezes/przewodniczący/zarząd) 

niezwłocznie informuje rektora. Rektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia wpisuje uczelnianą organizację do rejestru zawierającego 

wykaz uczelnianych organizacji. Sprawy techniczno-organizacyjne związane 

z prowadzeniem rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzi biuro 

spraw studenckich. 

 

Musimy jednak pamiętać, że bywają sytuacje, kiedy to co drugi student 

jest na danym kierunku, ponieważ nie dostał się na wymarzoną 

(albo wymuszoną przez rodzinę) medycynę lub zwyczajnie chciałby mieć zniżkę 

na autobus/ uwolnić się od rodziny i spróbować życia w akademiku. Wtedy 

zainteresowanie kołami naukowymi nie wydaję się być powszechne. Często, 

żeby w ogóle dotrzeć na spotkanie danego koła, trzeba trafić do kręgu 

wtajemniczonych, którzy wskażą nam miejsce w gablotce, gdzie jest napisane 

drobnym druczkiem ogłoszenie o pierwszym spotkaniu. Nasuwa 

się tu określenie elitarność i względna hermetyczność. Nawet jeśli uczelnia 

wyjątkowo dba o promocję koła, potrzebna jest osoba, która przekona nas, 

że takie spotkania to nie nudne spędy kujonów, lecz bardzo ciekawych 

i ambitnych ludzi, którzy już teraz chcą zadbać o swoją przyszłość. Niezwykle 

istotna pod tym kątem jest rola opiekuna naukowego koła, który w sposób 

przystępny i atrakcyjny może zarażać studentów pasją do zgłębiania tajników 

nauki. W tym kontekście najbardziej istotne są umiejętności praktyczne.  
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Pokazuje to, że zazwyczaj koła zrzeszają tych, którzy naprawdę są 

zainteresowani dziedziną swoich studiów i chcieliby się w tym kierunku 

rozwijać. Chętnie poświęcą swój wolny czas na dodatkowe projekty.  

Mając taką wiedzę, naturalnym rozwiązaniem dla aktywnego młodego 

pracownika naukowego, któremu brakuje rąk do pracy, jest poszukiwanie 

w pierwszej kolejności pomocy właśnie wśród członków takiej organizacji. 

Jakiej dokładnie pomocy zazwyczaj taki pracownik uczelni oczekuje od 

młodego, aspirującego naukowca? Oczywiście pomocy w badaniach, zbieraniu 

materiału, obrabiania wyników oraz pomocy w ich publikacji. I jest to zadanie 

jak najbardziej wykonalne dla każdego studenta, który wykaże odrobinę dobrej 

woli, zapału oraz przede wszystkim poświęci swój czas. Kwestią limitującą pod 

tym kątem jest przede wszystkim umiejętność takiego przygotowania pracy, 

podziału obowiązków i kontrolowania oraz wykorzystywania wyników, aby 

chwilowe zainteresowanie i zapał studentów przekuć w konsekwentne 

i zdeterminowane dążenie do konkretnych wyników naukowych. 

W 2011 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 5 tysięcy organizacji 

studenckich (nie wszystkie były oczywiście kołami naukowymi). W 2020 roku 

z inicjatywy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej powstało Forum 

Kół Naukowych mające na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska 

studenckich kół naukowych w całej Polsce. Ma ono służyć jako katalizator 

współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni. W celu usprawnienia 

działalności i współpracy powstał portal - kolanaukowe.psrp.org.pl, 

który umożliwia członkom kół naukowych dostęp do różnorodnych możliwości 

rozwoju oraz poszerzenie działalności całego koła. Wpis do bazy nie tylko 

ułatwia znalezienia partnera do współpracy w postaci innego koła, ale również 

umożliwia nowym członkom lepsze poznanie organizacji i w rezultacie wybór 

najodpowiedniejszego. Dodatkowo Forum wyszło z inicjatywą przeprowadzenia 

na terenie całego kraju ankiet dla członków kół, a następnie powstania 

publikacji, która opisze koła naukowe w Polsce. 
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W 2020 roku StRuNa (Studencki Ruch Naukowy) stworzył ogólnopolską bazę 

organizacji i projektów naukowych realizowanych przez studentów 

i doktorantów (obecnie baza zawiera informacje dotyczące ok. 6.850 kół 

naukowych). Najstarsze organizacje tego typu działają nieprzerwanie 

od XIX wieku.  

 

 
Logo Koła Naukowego Historyków Studentów istniejącego na Uniwersytecie Jagielońskim od 1892 r. 

(źródło: https://knhs.hist.uj.edu.pl/) 
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Forum współpracy 
 

Koła naukowe, jak również modele współpracy w ich obrębie, są 

zróżnicowane i zdeterminowane w szczególności przez zakres tematyki, jaką 

organizacja się zajmuje. W większości uczelni, poza oczywistą zaletą dla 

pracownika naukowego, jaką jest wsparcie w badaniach przewidziane są 

benefity w postaci zwolnienia z części godzin dydaktycznych, jak również 

możliwości uwzględnienia działalności w kole jako pracy organizacyjnej 

na rzecz uczelni. Zwiększa to również możliwości wnioskowania 

o finansowanie ze strony władz rektorskich. W zasadzie dobrze funkcjonujące 

koło naukowe możemy z perspektywy pracownika naukowego uczelni 

rozpatrywać jako swoisty zespół badawczy. Możliwość pracy ze 

zróżnicowanymi i zmotywowanymi młodymi ludźmi znacząco podnosi 

możliwości badawcze i stanowi swego rodzaju „zbiornik myśli” („think tank”), 

w którym poprzez efekt synergii osiąga się wyniki znacznie przekraczające 

indywidualne możliwości naukowe jego poszczególnych członków. 

Dla studenta najczęstszą korzyścią z aktywności w kole naukowym, poza 

udziałem w organizowanych przez nie wydarzeniach, wyjazdach czy 

szkoleniach, jest możliwość wykorzystania wyników naukowych otrzymanych 

w ramach projektów koła w pracach dyplomowych bądź możliwość 

współautorstwa artykułów naukowych, patentów czy dzieł naukowych 

powstałych w ramach koła. Studenci mają nieporównanie większe możliwości 

niż ich koledzy i koleżanki wnioskowania o wymierne korzyści, takie jak 

pierwszeństwo w przyjmowaniu na kolejny stopień studiów, stypendia, 

możliwości wyjazdów stażowych czy kontynuację pracy badawczej 

w szkole doktorskiej. 
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Finansowanie 
 

Koła naukowe, mimo że nie posiadają osobowości prawnej i w większości 

przypadków nie posiadają też własnego finansowania, ale mają zróżnicowane 

możliwości pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność. 

Pozyskanie środków odbywa się na zasadzie dotacji celowej tożsamej do 

projektu badawczego. Finansowanie takie może mieć źródło wewnątrz jak 

i zewnątrz uczelniane. Jeśli chodzi o środki wewnątrzuczelniane są one 

regulowane na poziomie uczelni poprzez regulamin przyznawania środków 

finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez 

studenckie koła naukowe lub dokument tożsamy. Ze względu na zazwyczaj 

ograniczoną skalę finansowanych projektów, sposób wnioskowania jest 

możliwie prosty i przejrzysty. Wnioski o finansowanie w większości jednostek 

są zbierane w październiku, natomiast osobą decyzyjną w kwestii przebiegu 

konkursu jak również zatwierdzenia przyznanych środków jest delegowany 

prorektor np. ds. dydaktycznych, jakości kształcenia czy ds. studenckich. 

Zazwyczaj wymogiem formalnym jest, aby wniosek został dla uwierzytelnienia 

złożony przez opiekuna naukowego jako pracownika uczelni. 

Dodatkowym źródłem mogą być dotacje różnych organizacji 

pozarządowych i fundacji jak również finansowanie ze strony prywatnych 

inwestorów. Naturalną kwestią, która decyduje o takiej możliwości 

finansowania jest rozpoznawalność koła i zasięg jego działań. Zależnie od 

dziedziny, charakterystyki działania, dotychczas zrealizowanych projektów 

i struktury koła pod kątem zaangażowanych członków, dotowaniem jego 

działań mogą być zainteresowani zróżnicowani partnerzy. Finansowanie 

sponsorskie ogranicza się zazwyczaj (podobnie jak w przypadku innych 

organizacji społecznych) do incydentalnego dotowania wydarzeń 

organizowanych przez koło takich jak konferencje naukowe, seminaria 

itd. Motywacją do takiej formuły współpracy jest dla przedsiębiorcy możliwość 
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zaprezentowania się przed skonkretyzowaną i dobrze określoną grupą 

odbiorców ze swoimi usługami bądź produktami, których potencjalnie mogą 

potrzebować bądź używać w pracy. Taka bezpośrednia forma marketingu jest 

dla pewnych wyspecjalizowanych ściśle producentów niezwykle atrakcyjna, jak 

również opłacalna pod względem kształtowania profesjonalnego wizerunku 

marki. Żeby bardziej to zobrazować, posłużę się przykładem firm produkujących 

artykuły żywieniowe dla zwierząt, które chętnie wchodzą w kooperacje z kołami 

naukowymi organizującymi konferencje naukowe poświęcone osiągnięciom 

naukowym studentów kierunków weterynaryjnych i pokrewnych. Kolejnym 

przykładem mogą być szkolenia organizowane na uczelniach technicznych 

przez firmy z IT.  

Takiego typu wsparcie finansowe odbywa się zazwyczaj na zasadzie 

współpracy barterowej, gdzie nie występuje bezpośrednie przekazanie środków 

finansowych, które wymagałoby od koła naukowego posiadania osobowości 

prawnej. Powszechne jest natomiast nieodpłatne przekazywanie materiałów 

promocyjnych, jak również pokrywanie części kosztów organizacyjnych 

w charakterze współorganizatora. 

Tego typu wydarzenia znacząco podnoszą prestiż koła naukowego oraz 

zwiększają jego możliwości organizacyjne, a co za tym idzie rozpoznawalność 

i atrakcyjność dla przyszłych członków. Jednak ze względu na swoją 

niesystematyczność, utrudniają prowadzenie regularnej pracy. W związku 

z powyższym najbardziej rozpoznawalne koła naukowe, które realizują projekty 

cykliczne np. AGH Racing, Cerber Motorsport Politechniki Białostockiej 

pozyskują stałych partnerów brandowanych na zasadzie umów sponsorskich 

we wszystkich działaniach koła. 
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 Bolid skonstruowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas testów. (źródło: 

https://www.racing.agh.edu.pl/) 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, chcąc przyspieszać innowacyjną 

działalność badawczą oraz kreatywność studenckich kół naukowych, również 

organizuje projekty, które mają na celu finansowanie ich działalności. 

Przykładem takiego działania może być ogłoszony po raz pierwszy w 2020 roku 

program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, który ma na celu pomoc 

kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości 

działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii 

i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery 

gospodarczej. W 2022 roku pozytywnie rozpatrzono aż 106 wniosków, które 

dofinansowano kwotą prawie 6 mln złotych. Warto zwrócić uwagę na fakt 

stosunkowo dużego współczynnika sukcesu w ramach tego projektu, który 

powinien na młodych naukowców działać motywująco1. 

 
1 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje 
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Kolejny program to „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, którego celem 

jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań 

naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmującej cele 

programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi 

wyróżniających się w regionie uczelni. W ramach projektu Koło Naukowe 

Procesu Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzi 

badania złożoności zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji 

przemysłowej2. 

W projektach ministerialnych, podobnie jak w przypadku grantów stricte 

naukowych, wnioskodawcą jest uczelnia, co wiąże się z koniecznością 

wnioskowania poprzez system Obsługi Strumieni Finansowania jak również 

uzyskaniem aprobaty i zgody władz rektorskich. Pozytywnym następstwem 

tego ograniczenia jest obsługa takiego strumienia finansowania pod kątem 

księgowym i prawnym przez administrację uczelni, co w pewien sposób odciąża 

opiekuna i organy zarządcze koła naukowego. 

  

 
2 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/regionalna-inicjatywa-doskonalosciba 
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Konkursy 
 

Istnieje też wiele inicjatyw i konkursów, które zapewniają finansowanie 

projektom realizowanym w ramach organizacji studenckich. 

Dla ambitnych zespołów, Dział Studencki Politechniki Wrocławskiej 

organizuje konkurs strategiczne koła naukowe. Intencje pomysłodawców 

projektu są takie, aby najlepszym grupom zagwarantować pieniądze na większe 

projekty lub dłuższy okres działania. W konkursie oceniana jest jakość 

złożonego projektu, jego potencjał naukowy (np. czy efektem będą publikacje 

naukowe), liczy się także to, ile osób jest zaangażowanych w dane 

przedsięwzięcie oraz na ile planowany projekt jest nowatorski. Przy pierwszej 

edycji konkursu, w wybranej piątce znalazł się m.in. PWR Racing Team, który co 

roku doskonali projekt bolidu i z sukcesami bierze udział w wyścigach na torach 

w Europie i Stanach Zjednoczonych.3 

„Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest to grant finansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Studenci w ramach swoich badań 

mogli uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych i warsztatach 

(np. w ramach budowy łazika marsjańskiego, poza konferencjami, studenci 

Politechniki Warszawskiej mieli możliwość udziału w warsztatach 

kwalifikacyjnych do programu badawczego REXUS/BEXUS). Dodatkowo 

program umożliwiał wybitnym członkom kół realizację i wykonanie ich 

własnych projektów. W 2021 roku kwota dofinansowań wyniosła ponad 7 mln 

złotych. 

Program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Konkurs dla kół 

jest organizowany w ramach projektu „Włączanie studentów w badania 

naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego 

 
3 https://samorzad.pwr.edu.pl/dzialalnosc/finansowanie-dzialalnosci-studenckiej/ogloszenia-o-konkursach/kola-strategiczne-
politechniki-wroclawskiej-w-roku-2021-47.html 
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projektowo”. Podając przykład Politechniki Śląskiej: jednego tylko roku 

69 projektów z kilkunastu studenckich kół naukowych działających na tej 

uczelni otrzymało dofinansowanie4. 

Kolejnym konkursem jest organizowana przez Fundację „Fundusz 

Pomocy Studentom” StRuNa. Nazwa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter 

słów: Studencki Ruch Naukowy. Celem konkursu jest nagrodzenie studentów 

i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. 

Ponadto uhonorowani zostają też opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów 

rozpoczynających aktywność naukową. Dodatkowo „StRuNa” jako 

ogólnopolskie, niezależne drukowane czasopismo naukowe (ISSN 2299-3088) 

umożliwia publikacje będące wynikiem między innymi prac kół naukowych oraz 

innych formalnych i nieformalnych grup realizujących cele naukowe 

w środowisku akademickim.  

 
Rozdanie nagród konkurs StRuNa. Zwycięzcy kategorii Koło Naukowe Roku 2021 

– Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej 

(źródło: https://konkurs.struna.edu.pl/) 

 

 
4 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci--uczelnia-badawcza 
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Ogólnopolskim konkursem stypendialnym jest Studencki Nobel cyklicznie 

organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest 

wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach - zarówno 

naukowych, artystycznych, jak i społecznych. Konkurs ma umożliwić 

wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia 

w świecie nauki i biznesu. Zwycięzcami konkursu regularnie zostają członkowie 

kół naukowych między innymi dzięki realizowanym tam projektom. W zeszłym 

roku laureatem został Przewodniczący Koła Naukowego Biologii Komórki 

Nowotworowej, które otrzymało dofinansowanie w konkursie organizowanym 

w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa 

Edukacji i Nauki5. 

Od 2013 roku Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje 

Gale Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Celem konkursu jest 

promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób 

i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. 

Inicjatywa ma za zadanie tworzyć przyjazną atmosferę wzajemnego 

współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów 

z całego kraju6. 

Członkowie kół są często stypendystami Ministra Edukacji i Nauki 

za wybitne osiągnięcia. Dzięki działalności w kole mają możliwość zdobycia 

potrzebnych wyników np. autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowych 

w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki czy udziału w projektach 

badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię7. 

  

 
5 https://www.studenckinobel.info/strona-konkursu/ 
6 https://projuvenes.psrp.org.pl/ 
7 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-
dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03 
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Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla 

studentów regulują przepisy: 

§ art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz 

§ rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 

2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 

2022 r. poz. 428). 
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Prace licencjackie i magisterskie 
 

Działalność w kole naukowym jest odpowiednia dla studentów, którzy 

czują niedosyt związany z wiedzą z zakresu swoich studiów, zwłaszcza 

z wiedzą praktyczną. Koło jest często pierwszą okazją do prowadzenia 

samodzielnych prac badawczych dotyczących zagadnień znajdujących 

się w zakresie ich zainteresowań. Członkowie rozwijają treści poznane podczas 

zajęć lub realizują tematy, które nie znalazły się w programie nauczania, 

a stanowią ważne dla nich zagadnienia. Rolą koła jest też zachęcanie 

studentów ukierunkowanych na rozwój naukowy do zdobywania doświadczenia 

i rozwoju przedsiębiorczości, a studentów–praktyków do rozwoju naukowego. 

Co więcej, działalność w kole pozwala studentom na kształtowanie własnej 

opinii na konkretne tematy, a także jej prezentowania i argumentacji. 

Celem kół naukowych, podobnie jak prac licencjackich i magisterskich, 

jest kształcenie studentów w zakresie czynności twórczych oraz wdrażanie ich 

do działalności typowo badawczej. Studenci uczą się korzystania z wiedzy 

i nabywania nowych umiejętności do przyszłej pracy poprzez angażowanie się 

w badania oraz tworzenie własnego dorobku naukowego. Dla wielu studentów 

działalność w kole przyczyniła się do tego, że jest im dużo łatwiej zebrać się 

do pisania na przykład pracy magisterskiej, bo podejmując badania mają już 

w jakiś sposób możliwość zobaczenia, jak się konstruuje pracę badawczą, jak 

się do niej podchodzi, co jest ważne i jakie cele badacz powinien sobie 

postawić. W tym aspekcie działanie w kole rozwija poprzez możliwość 

konfrontowania swojej pracy z innymi oraz poddawania swoich hipotez 

i wniosków twórczej krytyce. 

Wystarczy przejrzeć strony internetowe różnych kół, aby przeczytać, że 

studenci mają możliwość realizacji tam prac inżynierskich i magisterskich8. 

 
8 cytat ze strony Koła Naukowego Technologii Ochrony Wód z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki 
Poznańskiej 
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Środowisko koła naukowego gromadzące młode zaangażowane naukowo 

osoby jest świetnym gremium do poszukiwania dyplomantów przez 

naukowców prowadzących w konkretnej tematyce badania. Działalność 

w ramach prac dyplomowych wiążąca się z pozyskaniem pewnego określonego 

warsztatu badawczego i pakietu umiejętności posługiwania się aparaturą czy 

modelami badawczymi może owocować propozycją odpłatnej pracy 

w projektach naukowych.  

  



 17 

Popularyzacja nauki 
 

Tak jak wspominałem już wcześniej, ogromny wpływ na sukces koła 

naukowego wywiera postać jego opiekuna naukowego. Wiąże się to 

z podstawową motywacją pracy naukowej, jaką jest zgłębianie pewnego tematu 

i poszukiwanie odpowiedzi na zadawane pytania. Jeżeli opiekun będzie w stanie 

przekazać i wykształcić taką postawę wśród członków organizacji, będą oni 

z natury rzeczy zainteresowani przekazywaniem zdobytej wiedzy dalej. 

W tym kontekście jawi się ogromne wyzwanie, jakie stoi przed kołami 

naukowymi, jakim jest popularyzacja nauki. W dzisiejszych czasach, w których 

jesteśmy na co dzień bombardowani natłokiem informacji, niezwykle trudnym 

jest ocena ich pod kątem rzetelności. Wyzwaniem jest zatarcie roli 

merytorycznych autorytetów naukowych. W tym aspekcie akcje 

popularyzatorskie podejmowane przez koła naukowe, mogą wykształcić 

odpowiednie wzorce racjonalnego i krytycznego myślenia u młodzieży, jak 

również wprowadzać do świadomości treści i zagadnienia trudne i niepopularne 

czy łamać stereotypy. To koła naukowe powinny być na uczelniach miejscem 

przekazywania śmiałych myśli i poglądów rozwijających zrzeszonych w nim 

studentów, nie tylko pod kątem merytorycznej wiedzy, ale również pełniejszego 

i bardziej świadomego postrzegania świata, w którym funkcjonują. 

 
Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji “Tabula rasa” działające na Uniwersytecie w Białymstoku, 

zajmujące się pedagogiką resocjalizacyjną w wymiarze teoretycznym i praktycznym 

(źródło: https://www.facebook.com/nkpr.uwb/photos/2148396158653603)  
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Ciekawym pomysłem na popularyzację idei kół naukowych są targi. 

Umożliwiają one nowym studentom poznanie działalności kół, a tym samym 

pozwalają znaleźć miejsce, w którym są w stanie zaspokoić swoje ambicje 

naukowe. Na Politechnice Warszawskiej, na której funkcjonuje obecnie ponad 

100 kół naukowych, co roku Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej 

organizuje Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”. 

Jest to okazja do nawiązania współpracy, wymiany poglądów, a także po prostu 

do przyjemnego spędzania czasu. Studenci nie tylko poznają działalność kół 

naukowych, ale również mogą sprawdzić swoją wiedzę lub wziąć udział 

w konkursach. Na wydarzenie są zaproszeni uczniowie oraz mieszkańcy 

Warszawy, a targi są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

 

 
Targi kół naukowych i organizacji studenckich „KONIK” edycja 2019 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej 

(źródło: https://www.biuletyn.pw.edu.pl) 

 

  



 19 

Koła naukowe w kontekście szans 
na rynku pracy 
 

Tak jak wcześniej wspomniałem, członkowie kół naukowych z założenia 

chcą poszerzać wiedzę i nie wystarczają im formalnie założone efekty uczenia 

się. Ma to głównie związek z obliczem współczesnych wymagań rynku pracy, 

gdzie sam fakt posiadania wykształcenia w danej dziedzinie nie jest niczym 

wyróżniającym kandydata. Natomiast doświadczenie, jakim może się 

pochwalić, nawet jeśli dotyczy nieodpłatnej działalności w kole, a nie popartej 

umową o pracę, jest zwykle ogromnym atutem. Zajęcia w kołach, nawet jeśli 

początkowo mają charakter zabawy, to z czasem zyskują na znaczeniu.  

Mówiąc o prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 

w ramach koła należy podkreślić, jak ważną rolę pełni opiekun, czyli pracownik 

naukowy, który pomaga studentom w merytorycznej realizacji zadań 

i w kontaktach z organami uczelni. W dużej mierze to od opiekunów zależy 

kierunek i tempo rozwoju grupy, którą się zajmują oraz jakość i późniejsza 

przydatność prowadzonych badań. Rola, zadania i osobowość opiekuna są 

bardzo ważne, ponieważ nawet najlepszą inicjatywę studencką można 

zaprzepaścić przez nieprawidłowe wsparcie. 

Aktywna działalność naukowo-badawcza w okresie studiów często 

przekłada się także na chęć kontynuowania kariery naukowej w szkole 

doktorskiej, a uzyskane przez studenta kompetencje w danym obszarze 

badawczym ułatwiają proponowanie tematyki badawczej i w konsekwencji 

tematu rozprawy doktorskiej. 

Jednym z najważniejszych aspektów, podkreślonych przez większość 

członków kół naukowych w Polsce jest możliwość nabycia umiejętności 

praktycznych. I nie mówimy tu jedynie o umiejętnościach miękkich, 

o doskonaleniu sztuki wystąpień publicznych i budowania sieci kontaktów. 
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Realizowane projekty badawcze charakteryzują się dużym stopniem 

zaawansowania i łączenia w sobie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. 

Chodzi o tzw. „know how”, o umiejętność użycia urządzeń laboratoryjnych, 

pisania wniosków, aktów, obsługi programów komputerowych itp. W zależności 

od zainteresowań w trakcie swoich badań, kiedy jeszcze wiele się wybacza 

studentom i mają szansę poznać od podszewki zasady działania w danej 

dziedzinie. Nawet jeśli wyniki badań nie będą wystarczające do stworzenia 

np. pracy doktorskiej, nie będzie już problemu z tym, jak przygotować porządną 

bibliografię ani jak uruchomić program do statystycznej obróbki danych. 

Pewnym problemem w kontekście nabycia tych umiejętności jest sposób 

ich archiwizowania i autoryzacji. Dużą szansą na zwiększenie korzyści, jakie 

wiążą się z działaniem w kole naukowym, a co za tym idzie ich popularnością 

jest wprowadzona niedawno „Council Recommendation on a European 

approach to micro-credentials for lifelong learning and employability.”, 

jak również prace zmierzające do dostosowania prawa polskiego do tego 

dokumentu. Biorąc pod uwagę, że uzyskanie dyplomu jest aspektem coraz 

mniej determinującym szanse na zatrudnienie, rozszerzenie kompetencji kół 

naukowych o nadanie micro poświadczeń w wystandaryzowany sposób, które 

potwierdzają praktyczną wiedzę i umiejętności z konkretnych dziedzin, mocno 

wzbogaciłoby ofertę uczelni, jak również wpływ pracy w kole naukowym 

na późniejszy rozwój kariery zawodowej. 

Realizacja pewnych podstawowych zadań, będących w tym momencie 

w kompetencjach studentów, pozwala na optymalny rozwój świadomości 

badawczej. Świadomość ta obejmuje zarówno wiedzę związaną 

z wymaganiami, jakie stawia realizacja projektów badawczych w obszarze 

psychologii, jak również wielu barier w implementacji konkretnych kroków 

badawczych. 
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Zdarza się, że już na etapie studiów członkowie koła są zatrudniani przy 

dużych grantach badawczych. Przykładem niech będzie działalność Koła Badań 

Psychologicznych „Experior”, działającego przy Instytucie Psychologii Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Część jego członków 

bez problemu wykorzystuje zdobyte materiały badawcze do przygotowania 

wysoko punktowanych publikacji. Pokłosiem tego jest zaangażowanie 

w przygotowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, na których 

prezentowane są efekty ich pracy. Jedno z tych wydarzeń było realizowane 

we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów i Niezależnym 

Zrzeszeniem Studentów.  

 

 
Konferencja „Zdrowie w Twojej głowie” współorganizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów, Niezależne Zrzeszenie 

Studentów i Koło Badań Psychologicznych „Experior” poświęcona tematyce zdrowia psychicznego wśród studentów i doktorantów 

(źródło: dokumentacja Krajowej Reprezentacji Doktorantów) 

 

Koło Naukowe, jako że jest organizacją, może ułatwić studentom dostęp 

do niektórych instytucji i przedsiębiorstw, co w przypadku prób indywidualnego 

kontaktu mogłoby być niemożliwe. Współpraca z konkretnym 

przedsiębiorstwem może owocować w przyszłości uzyskaniem kontaktów 

w branży i np. możliwością odbycia praktyk bądź staży w wybranej firmie, 

z szansą na późniejsze zatrudnienie. 
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Dużo łatwiej jest też zdobyć niezbędny materiał badawczy do napisania 

pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej. Na początku wyniki pracy 

mogą być przedstawione na konferencjach oraz zostać opublikowane 

w artykułach naukowych, a następnie na tej bazie dużo łatwiej będzie pracować 

nad większymi projektami. 

Przykładem mogą być koła naukowe, które swoją działalność opierają na 

współpracy z firmami na zasadach obopólnej korzyści np. koło naukowe 

Progress, działające na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Poznańskiej. Pomaga ono firmom rodzinnym w rozwoju teorii i praktyki 

zarządzania. Dzięki temu małe przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na 

profesjonalną konsultację, a studenci poza doświadczeniem i kontaktami 

zyskują obszerne materiały badawcze i konferencyjne. A to tylko jeden z bardzo 

wielu przykładów.  

Wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących pod kierunkiem 

opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, 

może zainteresować projekt „Perły nauki” - „Diamentowy grant”.  

Program ten należy do kategorii tak zwanych grantów promotorskich, tzn. 

o jego przyznanie wnioskuje pracownik naukowy, który zauważając szczególnie 

uzdolnionego studenta we współpracy z nim, przygotowuje projekt badawczy, 

który stanowić może podstawę jego przyszłej pracy doktorskiej. Beneficjentami 

grantu mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci 

i studentki po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów 

magisterskich. Oprócz możliwości „prowadzenia badań naukowych albo 

twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego lub 

artystycznego” jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra, projekt przewiduje 

wynagrodzenie w postaci stypendium dla młodego naukowca, które pomaga 

mu skupić się na przedmiocie swoich badań.  

W związku z koniecznością pozyskania opiekuna naukowego oraz 

instytucji, w której kandydaci zrealizują swój projekt, w poczet jego laureatów 
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bardzo często wchodzą członkowie kół naukowych, za pośrednictwem których 

znaleźli swojego opiekuna naukowego. 

Udział w projekcie „Perły nauki” - „Diamentowy grant” daje realną 

możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat 

z pominięciem stopnia magistra. To olbrzymia przewaga na naukowym rynku 

pracy, a doskonałym tego przykładem jest profesor Mateusz Hołda z Wydziału 

Lekarskiego UJ CM, który jako pierwszy polski naukowiec, otrzymał tytuł 

profesora tytularnego przed ukończeniem 30. roku życia, natomiast w 2017 

roku zakończył przewód doktorski, będąc studentem VI roku kierunku 

lekarskiego, właśnie w ramach diamentowego grantu. 

Dzięki programowi ponad 500 wybitnych studentek i studentów może 

realizować się naukowo. Od początku programu państwo wsparło ich kwotą 

63,3 mln złotych9. 

Zakres tematyczny działalności w kole w dużym stopniu determinuje 

karierę zawodową. Podając przykład, prosto z Biuletynu KPZK PAN, ponad 

połowa członków-absolwentów Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki 

Przestrzennej SGGW w Warszawie (SKNGP), pracuje w branży związanej 

z doświadczeniem nabytym podczas działalności w kole. Absolwenci koła 

podkreślają, że działalność w organizacji ułatwia rozpoczęcie kariery 

zawodowej, stanowiąc strefę przejściową między studiami, a życiem 

zawodowym.  

  

 
9 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/diamentowy-grant 
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Komercjalizacja badań w kołach 
naukowych 
 

Poza publikacjami naukowymi równorzędną ścieżką wykorzystania 

efektów badań prowadzonych przez koła naukowe są projekty wdrażające 

te rozwiązania w życie. Najbardziej popularnym z programów wsparcia takiej 

właśnie aktywności jest tzw. inkubator przedsiębiorczości, którego głównym 

celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw opartych na studenckich 

innowacjach. Tego typu inicjatywy wywodzą się z pilotażowego 

przedsięwzięcia, jakim był „Inkubator Innowacyjności” finansowany w ramach 

projektu systemowego POIG (Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka) - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R 

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, a którego operatorem było 

wtedy jeszcze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Aktualnie dostępny jest program Inkubator Innowacyjności 4.0, którego 

celem jest przede wszystkim wsparcie procesu zarządzania wynikami badań 

naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji10. 

W praktyce inkubatory nakierowane są na młodych przedsiębiorców lub 

studentów. Inkubator przedsiębiorczości może przybierać różne formy prawne 

– najczęściej działają one jako organizacje pozarządowe np. fundacje czy 

stowarzyszenia. Bardzo często pojawiają się przy uczelniach, oferując wsparcie 

zarówno dla studentów, jak i absolwentów poszczególnych wydziałów. Takie 

inkubatory działają na bardzo wielu uczelniach i chętnie podejmują współpracę 

w momencie, kiedy badania naukowe mogą zaowocować patentem i pomysłem 

 
10 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-zarzadzania-badaniami-naukowymi-i-komercjalizacja-wynikow-prac-br-w-

jednostkach-naukowych-i-przedsiebiorstwach 
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na własny biznes. Statystyczny inkubator generuje powstanie 27 firm, spośród 

których ⅓ tworzą osoby do 25 roku życia, w większości jeszcze studiujące. 

Takie działanie ma wspierać nie tylko kreatywność i umiejętności 

przedsiębiorcze młodych ludzi, ale jest również filarem tworzenia otoczenia 

społeczno-gospodarczego uczelni, które w dużej mierze determinuje możliwość 

kształcenia praktycznego i pozycję w rankingach. Ciekawym przykładem takiej 

wzajemnej zależności może być Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, który 

prowadzi bardzo bliską współpracę z jednym z banków ukraińskich założonym 

przez jego absolwentów. 

Działalność zapoczątkowana w kole naukowym może przybrać formę 

start-upu. Start-upem nazywamy nowo utworzone przedsiębiorstwo lub 

tymczasową organizację poszukującą modelu biznesowego, który zapewniłby 

jej zyskowny rozwój. Istnieje wiele definicji start-upów. Podmioty zaliczane 

do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi (ICT) oraz sektorami high tech11. To co jest najbardziej 

istotne to formuła, w której krótka historia działalności (do 5–10 lat) i wyższe 

niż w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, nie jest problemem przy 

wnioskowaniu o zewnętrzne środki, bo zakładany jest również wyższy 

(w przypadku sukcesu) zwrot z inwestycji. Inkubatory przyszłości bardzo często 

stanowią sposób zewnętrznego finansowania właśnie takiego przedsięwzięcia. 

Są one zazwyczaj nastawione na innowacyjność i koncepcje realizowane 

na zasadzie pilotażu, podzleceń czy przygotowania prototypu oraz wszelkie 

inne działania, które umożliwią odsprzedanie pomysłu bądź pozyskanie 

partnera o odpowiednich możliwościach technologicznych, aby wdrożyć go do 

produkcji i dystrybucji.  

Przykładami takich właśnie studenckich przedsięwzięć, które swój początek 

wzięły z kół naukowych i przerodziły się w start-up są:  

 
11 https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html 
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§ Photon Entertainment – spółka założona przez pracownika 

i absolwentów Politechniki Białostockiej. Tworzy i produkuje 

interaktywnego robota edukacyjnego dla dzieci, który rozwija się wraz 

z użytkownikiem. Photon uczy programowania w domach oraz ponad 

tysiącu placówek edukacyjnych w Polsce12. Robot Photon jest 

dostępny w sklepach w Niemczech, Szwecji, Australii i Singapurze. 

We wrześniu 2018 roku założyciele Photona, Krzysztof Dziemiańczuk, 

Michał Grześ i Marcin Joka, znaleźli się na liście trzydziestu młodych 

Polaków, którzy podbijają świat „30 przed 30” magazynu Forbes13. 

 

 
Stoisko Start-upu Photon na targach w Kanadzie 

(źródło: https://poranny.pl/marcin-joka-w-skladzie-rady-ds-przedsiebiorczosci-przy-prezydencie-rp-prezes-photon-

entertainment-najmlodszy-w-tym-gronie/ar/c3-14124163) 

  

 
12 https://photon.education/pl/ 
13 https://www.forbes.pl/biznes/lista-30-przed-30-magazynu-forbes/6cj6yz1?fbclid=IwAR19hYaFDx1h-
kZdoecEW8CuPHfKFh5rgbcxnYTfGUXxDO14ogvYX1-Gk4I 
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Partnerzy zewnętrzni 
 

Przeglądając listę projektów wykonanych przez koła naukowe, zwłaszcza 

na politechnikach, często można zobaczyć, że zostały przygotowane 

we współpracy z jakąś firmą. Współpraca taka dostarcza kołom naukowym nie 

tylko sprzętu, wsparcia merytorycznego czy finansowego, ale również 

możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i naukowych pod kątem 

specjalistów i praktyków. Natomiast przedsiębiorca zyskuje bezcenną 

możliwość wymiany myśli i pomysłów bezpośrednio ze środowiskiem 

akademickim, jak również dostęp do potencjalnie wysoce wyselekcjonowanej 

i zmotywowanej kadry. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w dziedzinach, 

gdzie postęp nauki jest błyskawiczny i często student, zaczynając studia, uczy 

się technologii, która w momencie otrzymania dyplomu jest już przestarzała. 

W kole zazwyczaj istnieje możliwość realizowania prac i projektów, 

będących autorskimi pomysłami członków koła. Jeśli takich osób jest wiele 

i mają dość podobne zainteresowania może to skutkować powstaniem 

„grup kreatywnych”, które mogą współpracować już na większą skalę z firmami, 

jak np. członkowie Koła Naukowego Automatyki i Robotyki (KNAiR) z Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Białostockiej, którzy współpracowali w projektach 

koncepcyjnych z takimi firmami jak APS S.A czy PROMOTECH.  

Koło Naukowe Druku 3D na Wydziale Mechanicznym Energetyki 

i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach swoich badań pracuje nad 

protezami dla dzieci (projekt e-Nable) oraz psów (we współpracy m.in. z Kliniką 

Legwet) czy elementami budowy samolotów bezzałogowych pod kątem druku 

3D. Tworzy przy tym własne programy obsługi drukarek oraz przygotowuje się 

do konstruowania własnych drukarek w technologii FDM (np. Binter).  
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Firma 3DGENCE14 już od kilku lat współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn 

i Informatyki oraz z Kołem Naukowym „Inżynier XXI wieku”. Obecna umowa 

obejmuje wsparcie oraz patronat specjalności: projektowanie i technologie 

druku 3D na wydziale, współpracę w zakresie wspólnej realizacji projektów 

badawczo-rozwojowych, konferencji naukowych oraz współpracy z kołami 

naukowymi. Dzięki porozumieniu studenci będą mogli korzystać 

z nowoczesnych technologii druku 3D w ramach realizowanych prac 

dyplomowych oraz projektów badawczych. 

  

 
14 https://3dgence.com/ 
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Kongresy 
 

Liderzy kół naukowych, autorzy najciekawszych projektów studenckich 

i doktoranckich mogą od 5 lat regularnie spotykać się na ogólnopolskim 

Kongresie Kół Naukowych IKONA. Poza wymianą myśli i kontaktów, uczestnicy 

mogą wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających 

koła naukowe i młodych naukowców, a także zdobyć certyfikat potwierdzający 

ukończenie szkolenia „Profesjonalna Promocja Projektów Naukowych”15. 

 

Bardzo dobrą inicjatywą przejawianą przez niektóre koła jest chęć 

nauczenia studentów jak stawiać pierwsze kroki we własnym biznesie i jak 

w praktyczny sposób wykorzystać swoje badania. Umiejętność przedstawienia 

projektu nie tylko na konferencji czy przeglądzie, ale także przed potencjalnym 

inwestorem czy klientem z pewnością ułatwi początki kariery.  

Koło naukowe studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki 

w Krakowie Design Thinking Hub zorganizowało międzyuczelniany konkurs 

na start-up - WSEI Elevator Pitch 2022. W czasie trwania konkursu zespoły mają 

przygotować i przedstawić elevator pitch, znana również jako elevator speech 

(przemowa w windzie), to krótkie streszczenie swojego doświadczenia i celów. 

Nazwa wzięła się stąd, że wystąpienie powinno być wystarczająco treściwe, aby 

zaprezentować się podczas krótkiej jazdy windą. Celem konkursu jest 

skuteczne przedstawienie posiadanej oferty (pomysłu na start-up) 

potencjalnym inwestorom bądź partnerom przedsięwzięcia: jury 

konkursowemu lub przedsiębiorcom. 

Koło Naukowe Strateg działające na Uniwersytecie Gdańskim organizuje 

szkolenia przygotowane z myślą o wszystkich studentach uczelni - „Start-up. 

Blaski i cienie rozkręcania własnej działalności” w porozumieniu z już 

 
15 https://ikona.edu.pl/ 
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istniejącymi start-upami. Jak widać koło naukowe nie musi być pierwszym 

krokiem tylko do kariery na uczelni, a stanowi realny przystanek w drodze 

do budowania własnej firmy. 

Działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego Koło 

Naukowe Przedsiębiorczości START-UP regularnie włącza się w organizację 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na wykładach i panelach 

są poruszane aktualne problemy polskich przedsiębiorców i proponowane 

metody ich rozwiązywania, co wiąże się ze zdobyciem dużej ilości praktycznej 

wiedzy i umiejętności. 

Studenci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie stworzyli koło 

naukowe dedykowane start-upom – SKN Startupów i Innowacji. Jego głównym 

celem jest rozwijanie przedsiębiorczego ducha, poznawanie działalności 

startupów, a także wspólne pogłębianie naszych pasji związanych z szeroko 

pojętym biznesem. W tym celu realizują wiele projektów na przykład: MeetUp 

with StartUp, Startup Step by Step czy Self Development Academy, gdzie 

na spotkaniach studenci mogą dowiedzieć się między innymi jak zbudować 

start-up od zera, czy jak kreatywnie zarządzać marką. Dodatkowo pozyskano 

sponsorów, którzy ufundowali dla studentów nagrody, które mają motywować 

uczestników do działania i doskonalenia swoich umiejętności. 
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Podsumowanie 
 

Podsumowując wszystkie powyższe przemyślenia – działalność 

w kołach naukowych stanowi bardzo ważny aspekt życia akademickiego 

i ma bardzo duży wpływ na poszerzenie oferty rozwoju osobistego, jaką 

dysponuje uczelnia. Koła naukowe są akceleratorami biznesowych i naukowych 

karier. Pozwalają na przećwiczenie w praktyce pewnych umiejętności zanim 

zostaną wykorzystane w „prawdziwym życiu”. Wprowadzają młodych ludzi 

w system pracy naukowej, dają doświadczenie w działaniu w zespole, 

planowaniu i koordynowaniu badań oraz przygotowania publikacji. Rozwijają 

również pod kątem autoprezentacji, dając możliwość zbudowania odporności 

na stres podczas publicznych wystąpień na konferencjach czy kongresach oraz 

uczą świadomego i efektywnego poruszania się w środowisku naukowym 

i zawierania nowych współprac. Niezwykle istotnym aspektem pracy w kołach 

naukowych jest również oswojenie się z systemem pozyskiwania grantów oraz 

finansowania zewnętrznego jak również zasady i standardy związane z pracą 

z partnerami biznesowymi.  

W kontekście kształtowania przyszłej kariery naukowej niezwykle istotna 

jest również rola kół naukowych w procesie nauki formułowania własnych opinii 

i zdania na konkretne tematy, a także rozwijanie umiejętności dyskusji naukowej 

i promocji oraz obrony swoich dokonań. 

Nie do końca wykorzystany potencjał kół naukowych wynika z braku 

zebranych i uporządkowanych danych dotyczących prac naukowych 

powstałych w ramach kół naukowych. Ten stan rzeczy wynika z faktu 

niesamowitej różnorodności możliwości naukowego skonsumowania pracy 

badawczej studentów zrzeszonych w kołach naukowych, co w dużej mierze 

utrudnia i ogranicza możliwości ich sklasyfikowania. Aby katalog ten dawał 

realną wiedzę na temat zaangażowania kół naukowych w rozwój polskiej nauki, 

musiałby łączyć prace dyplomowe powstałe w ramach pracy w kołach, 
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doniesienia na konferencjach zarówno tych studenckich i doktoranckich, 

ale również naukowych, których wyniki współpracy ze studentami 

są prezentowane przez doświadczonych pracowników naukowych. Dodatkowo 

powinien zostać uwzględniony cały sektor prac projektowych i wdrożeniowych, 

które są prezentowane na różnorodnych zawodach konstruktorskich oraz 

poprzez działalność start-upową zostały wdrożone do użycia 

i skomercjalizowane. 

Zważywszy na to, trzeba stwierdzić, że rozwój kół naukowych jest szansą 

dla środowiska naukowego nie tylko ze strony studentów, 

ale również naukowców.  
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