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"Stay Hungry.

Stay Foolish."







Raymond Stuart Stata

• 1957 – absolwent MIT

• 1965 – założyciel Analog Devices, Inc.* 

• 1984 – nominacja do Rady MIT

• 1987 – prezydent Stowarzyszenia 

Absolwentów MIT (1 kadencja)

• 1997 – donacja (wraz z żoną) dla MIT

• 2010 – wybór do wygłoszenia mowy na 

zakończenie roku akademickiego.

* dochód netto US$ 629.320 million (2014) 









Relacje uczelni z absolwentami są dwustronne.



Dlaczego absolwenci wspierają uczelnie?



Celem ideAGORY 

nie jest zbiórka donacji.

Donacje mogą być co najwyżej wynikiem 
korzyści, jakie osiągają absolwenci. 



cel ideAGORY 

http://travelhub.insureandgo.com.au/2012/08/budgeting-travel-tips-for-seniors/



Uczelnia kształtuje absolwenta



Co to oznacza?

• uczelnia

– kształtuje a nie kształci

– absolwenta a nie studenta



sens życia

• Celowość

• Sprawczość

• Zgodność z wartościami

• Akceptacja siebie.

Roy Baumeister i Kathlee Vohs



• Czy nasi absolwenci są szczęśliwi?

• Czy uczelnia ponosi za nich 

odpowiedzialność za losy absolwentów?



Uczelnia kształtuje absolwenta,

ale jak to zrobić?



Koło zamachowe ideAGORY

Uczenia nie ma funduszy dla absolwentów.

Siłą sprawczą napędzającą 

mechanizm ideAGORY są korzyści 

uczestników.



 mniej teorii więcej praktyki

 płatne staże

 uczelnia to warsztat pracy

 zero stresu

 przyjazne relacje pomiędzy 

kadrą a studentami

 zamiast egzaminów 

projekty



Narzędzia modelu

• Programy kształcenia studentów

• Programy szkoleń dla absolwentów

• Podręczniki dla nauczycieli i animatorów

• Kwartalnik

• Newsletter

• Platforma społecznościowa

• Klub Absolwenta

• Efekty dodatkowe – podręcznik opracowany 
metodą opensource, grupy samokształceniowe.



TAK WYGLĄDA WSPÓŁCZESNA UCZELNIA
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GRANICA UCZELNI



UCZELNIA

A TAK MOŻE WYGLĄDAĆ UCZELNIA W PRZYSZŁOŚCI
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Uczelnia kształtuje absolwenta



Model ideAGORA

Efekt długofalowy:

• Absolwenci kształceni w tym modelu 

jeszcze nie podjęli studiów.

• Pojawią się poza uczelnią za 5 lat.

• Wrócą do uczelni za 10-15 lat? A może za 

30 lat?

MODEL PRZYSZŁOŚCI?



Zmiana liczby studentów wg uczelni i trybu studiów





Pytanie o model uczelni przyszłości

• Liczba pracowników akademickich – 100 tys.

• Zasoby ludzkie prowadzące działalność 

badawczo-rozwojową – 65 tys. (w Niemczech 

330 tys.)

• Liczba absolwentów uczelni rocznie 450 tys.

• Odsetek studentów posiadających kompetencje 

badacza?

2000 / 450000= 0,44%



Czy model uniwersytetu Humboldta ma 

sens we współczesnym świecie, 

gdy nauką zajmie się jeden na 200 

studentów a co 5 nie znajduje pracy z 

powodu nieodpowiednich kompetencji?



Uczelnia odpowiedzialnie 

kształtuje absolwenta


