
UCHWAŁA Nr 89 

RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 19 listopada 2013 roku 

  

w sprawie: Aktualizacji ,,Programu Rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2014 -

2020 oraz planów zadań na rok 2014” 

  

Działając na podstawie § 23, ust. 1, pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdza aktualizację do ,,Programu Rozwoju Wydziału 

Humanistycznego w latach 2012-2020”, uchwalonego na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 

12 lutego 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

   

Przewodniczący Rady Wydziału 

Prodziekan 

dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM 

  

  

  

  

  

  

  



Załącznik do uchwały nr 89 

Rady Wydziału Humanistycznego 

z dnia 19.11.2013 r. 

  

Program rozwoju Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie  

w latach 2012-2020 

 

Misja 

  

Misją Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie jest prowadzenie wszechstronnej 

działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz kształcenia wysokiej jakości absolwentów  

i kadr naukowych oraz realizacja badań naukowych opierających się na autonomii  

i niezależności światopoglądowo-politycznej. Zadania dydaktyczne i badawcze 

dostosowane są do potrzeb regionu i kraju w zakresie szeroko pojętej humanistyki,  

a w szczególności prowadzą do upowszechniania i wzbogacania kultury narodowej, 

kształtowania odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu oraz propagowania 

wartości humanistycznych. 

  

1. Cele strategiczne 

1.1. W zakresie dydaktyki i badań naukowych realizacja misji i wizji nowoczesnego 

Wydziału Humanistycznego. 

1.2. Przeciwdziałanie skutkom niżu demograficznego kraju - podniesienie atrakcyjności 

oferty dydaktycznej i jakości kształcenia w celu zahamowania spadku liczby studentów na 

Wydziale. 

1.3. Wprowadzenie i realizacja wysokiej jakości standardów kształcenia, dostosowanych do 

wymogów KRK oraz Unii Europejskiej, a także do potrzeb środowiska zewnętrznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur. 

1.4. Intensywny rozwój wysokiej jakości badań naukowych, zwłaszcza na rzecz ochrony, 

upowszechniania i wzbogacania wartości humanistycznych oraz kultury narodowej, w tym 

dziedzictwa i tożsamości kulturowej kraju oraz regionu Warmii i Mazur. 

1.5. Podjęcie działań zmierzających do podniesienia kategorii Wydziału Humanistycznego w 

ocenie parametrycznej oraz doprowadzenie do uzyskania przez Wydział statusu jednostki 

badawczo-naukowej. 



1.6. Umiędzynarodowienie Wydziału w obszarach kształcenia i badań naukowych. 

1.7. Zapewnienie Wydziałowi stabilności finansowej - racjonalne gospodarowanie 

przyznanymi środkami, podejmowanie inicjatyw pro oszczędnościowych oraz pozyskiwanie 

środków pochodzących spoza Uczelni. 

1.8. Przestrzeganie etosu akademickiego Wydziału, zachowywanie szacunku dla tradycji 

akademickich i miejsca nauk humanistycznych w uniwersytecie oraz integracja środowiska 

humanistycznego na Uczelni i w regionie. 

1.9. Skuteczna promocja Wydziału w regionie, w kraju i za granicą. 

1.10. Włączenie się do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej 

przewidzianych na lata 2014 - 2020, z uwzględnieniem możliwości i specyfiki Wydziału. 

2. Obszary priorytetowych działań 

2.1. Kształcenie studentów i doktorantów - prowadzenie efektywnego i praktycznego 

kształcenia na kierunkach i specjalnościach, które zaspokoją indywidualne oraz społeczne 

aspiracje i oczekiwania, jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki oraz rynku pracy 

w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach. 

2.2. Wdrożenie i realizacja idei humanistycznego kształcenia ustawicznego (kształcenia przez 

całe życie w zakresie humanistyki – studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp., w tym 

również na potrzeby gospodarki). 

2.3. Kształcenie i rozwój kadry akademickiej – podniesienie efektywności studiów 

doktoranckich, mobilizacja pracowników do szybszego rozwoju naukowego,  

a w szczególności do uzyskiwania tytułu naukowego profesora. 

2.4. Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, wzbogacających dorobek nauki 

krajowej i światowej oraz publikowanie ich wyników w czasopismach wysokopunktowanych. 

2.5. Sprawy kadrowe - racjonalizacja i w miarę możliwości stabilizacja zatrudnienia. 

2.6. Sprawne zarządzanie Wydziałem ze szczególnym uwzględnieniem jego informatyzacji. 

2.7. Gospodarka finansowa Wydziału, w tym podejmowanie działań w kierunku 

pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej. 

2.8. Infrastruktura lokalowa i techniczna Wydziału. 

2.9. Promocja Wydziału, głównie w zakresie badań naukowych i pozyskiwania kandydatów 

na studia, w tym z zagranicy. 

3. Program działań w poszczególnych obszarach, prowadzących do wypełnienia misji i 

realizacji celów strategicznych  

3.1. W obszarze kształcenia studentów i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb zmieniającego się rynku pracy 



3.1.1. Upraktycznienie kształcenia oraz wzbogacenie oferty studiów przynoszących 

studentom satysfakcję osobistą i możliwość znalezienia pracy, a w konsekwencji 

przeciwdziałanie spadkowi liczby studentów na Wydziale (przeciwstawienie się skutkom 

załamania demograficznego w kraju), głównie przez podjęcie następujących działań: 

a) monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na konkretne specjalności, 

z wykorzystaniem opinii interesariuszy zewnętrznych, m.in. poprzez tworzenie oferty 

kształcenia „na zamówienie”, a przez to powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami 

regionu i kraju, 

b) realizację projektów zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy, poprzez 

wzbogacanie – zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi – oferty studiów 

licencjackich i magisterskich, w tym tworzenie nowych kierunków, specjalności i programów 

kształcenia o profilu praktycznym oraz wykraczających poza strukturę kształcenia 

kierunkowego jednoobszarowego, np. w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

c) realizacja kształcenia praktycznego (w ramach praktyk zawodowych) na podstawie umów 

zawartych z zakładami pracy – potencjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału  

i podmiotami gospodarczymi, zgodnie ze specyfiką kierunków. 

3.1.2. Rozwijanie i podnoszenie efektywności studiów doktoranckich, opartych na tradycyjnej 

relacji mistrz - uczeń, pozwalających na podejmowanie badań specjalistycznych  

i interdyscyplinarnych; 

a) podjęcie działań mobilizujących doktorantów do terminowego kończenia studiów  

i uzyskania stopnia naukowego doktora, 

b)  zwiększenie aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej doktorantów w życiu 

Wydziału, 

c) aplikowanie o projekty umożliwiające studentom i doktorantom udział w praktykach 

i stażach w wiodących ośrodkach nauk humanistycznych - regionalnych, krajowych  

i zagranicznych, 

d)   modernizacja systemu stypendialnego, promującego najbardziej aktywnych doktorantów  

i będących w trudnej sytuacji materialnej, 

e)    mobilizacja opiekunów i promotorów do aplikowania o granty promotorskie. 

3.1.3. Umiędzynarodowienie kształcenia poprzez: 

a)    podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziału na regionalnym, krajowymi 

zagranicznym rynku edukacyjnym: 

- tworzenie programów kształcenia w języku angielskim, np. dziedzictwo kulturowe  

i przyrodnicze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia, stosunki 

międzynarodowe, turystyka historyczna, 

- wspieranie i upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów mobilności studentów 

i doktorantów - ERASMUS, MOST itp. 



- nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i udział w życiu naukowym poza granicami 

kraju, 

b) zwiększanie liczby studentów zagranicznych, w szczególności pochodzących z krajów 

ościennych, także spoza Unii Europejskiej. 

3.1.4. Podjęcie intensywnych działań projakościowych w celu podnoszenia i zapewnienia 

wysokiej jakości kształcenia, poprzez: 

a) dbałość o wprowadzanie do dydaktyki akademickiej najnowszych ustaleń naukowych, 

b) zapraszanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykładów otwartych nauczycieli 

akademickich z innych ośrodków – krajowych i zagranicznych (profesorów wizytujących),  

a także emerytowanych profesorów z Uczelni macierzystej, 

c) mobilizowanie studentów do aktywności naukowej i społecznej, m.in. poprzez 

uczestnictwo w studenckich kołach naukowych, 

d) włączanie najzdolniejszych studentów do prac w ramach projektów badawczych (grantów) 

i konferencji naukowych, 

e) doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, m.in. przez ich 

uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji oraz  

w dydaktycznych stażach krajowych i zagranicznych, 

f) doskonalenie infrastruktury dydaktycznej, m.in. poprzez udział w projektach krajowych  

i europejskich, 

g)   rozwijanie nowoczesnych form i metod kształcenia, w tym wprowadzanie wzorców 

międzynarodowych (np. kształcenia problemowego, e-learningu, ułatwiającego dostęp do 

wiedzy i dostosowanego do potrzeb nowych generacji studentów), 

h) doskonalenie zarządzania procesem dydaktycznym, m.in. poprzez informatyzację 

administrowania tokiem studiów (np. e-indeks, elektroniczny katalog informacyjny ECTS), 

i)  monitorowanie jakości kształcenia przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, 

j) opracowanie zasad i kryteriów ewaluacji i doskonalenia efektywności Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz udział Wydziału w projektach 

dotyczących opracowania i wdrożenia wewnętrznego systemu benchmarkingu - elementu 

WSZJK, 

k)   współpracę przy projektowaniu i realizowaniu programu studiów z instytutami PAN oraz 

innymi instytucjami badawczymi i jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego, 

edukacyjnego, kulturalnego, politycznego i medialnego (nawiązywanie współpracy  

z interesariuszami zewnętrznymi oraz pracodawcami może stanowić również wsparcie dla 

podnoszenia jakości kształcenia), 



l)  monitorowanie losów absolwentów oraz doskonalenie działalności biura karier w obszarze 

kształtowania oferty dydaktycznej. 

3.1.5. Wzmacnianie kompetencji społecznych studentów i ich przygotowanie do partycypacji 

w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa, 

prowadzenie rzeczowej dyskusji, formułowanie merytorycznych argumentów, wypowiadanie 

swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych oraz uwrażliwianie młodych ludzi na 

konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy naukowej, życiu społecznym  

i politycznym, integracja środowiska studenckiego. 

3.1.6. Angażowanie studentów do prac, które przyczyniają się w zasadniczym stopniu do 

ochrony dziedzictwa naukowego i kulturowego regionu Warmii i Mazur. 

3.1.7. Propagowanie wśród studentów działań na rzecz stałej współpracy z placówkami 

kulturalnymi, edukacyjnym, mediami i innymi instytucjami powołanymi w celu chronienia  

i zachowania dziedzictwa narodowego. 

3.1.8. Troska o wysoki poziom obsługi studentów w dziekanacie i w poszczególnych 

jednostkach Wydziału. 

3.2. W obszarze kształcenia ustawicznego 

3.2.1. Realizacja idei „uczenia się przez całe życie”, której głównym efektem jest nabywanie  

i rozszerzanie kompetencji do wykonywania zadań zawodowych oraz zaspokajania 

indywidualnych potrzeb w zakresie poznania, kształtowania i doskonalenia życia, 

3.2.2. Udział w projektach edukacyjnych promujących „Lifelong Learning Programme” oraz 

rozwój współpracy z europejskimi ośrodkami akademickimi w organizacji kursów i szkoleń 

służących doskonaleniu i dokształcaniu, 

3.2.3.      Rozwój, weryfikacja i doskonalenie oferty studiów podyplomowych, kursów, 

szkoleń i innych form kształcenia, dostosowanych do zmieniających się warunków otoczenia 

społeczno - gospodarczego, w tym na potrzeby gospodarki narodowej (przy wykorzystaniu 

środków z Unii Europejskiej). 

3.2.4. Realizacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dzieci. 

3.3. W obszarze kształcenia i rozwoju kadry akademickiej 

3.3.1. Wspieranie rozwoju kadry naukowej celem umacniania posiadanych przez Wydział 

uprawnień akademickich i podejmowania starań o nowe uprawnienia, a także  w celu 

poprawy jakości kształcenia i poprawienia kategorii Wydziału w kolejnej ocenie 

parametrycznej. 

3.3.2. Wdrożenie zmodyfikowanych kryteriów zatrudniania oraz awansu nauczycieli 

akademickich w celu ograniczenia grożącej nam luki pokoleniowej wśród pracowników 

nauki. 

  



3.3.3. Przestrzeganie wytycznych Uczelni w odniesieniu do spraw związanych  

z zatrudnianiem i awansowaniem pracowników, afiliowaniem dorobku naukowego,  

z urlopami naukowymi, urlopami szkoleniowymi, rozliczaniem stypendiów habilitacyjnych  

i doktorskich oraz dofinansowaniem studiów i doskonalenia zawodowego pracowników. 

3.3.4. Wspieranie uczestnictwa kadry akademickiej w stażach krajowych i zagranicznych. 

3.3.5.Współpraca z instytutami PAN, instytutami resortowymi i innymi uczelniami w zakresie 

kształcenia kadry. 

3.4. W obszarze badań naukowych  

3.4.1. Modyfikacja i aktualizacja programu badań naukowych oraz  określenie ich 

priorytetowych kierunków, dostosowanych do potrzeb współczesności, a także do krajowego 

programu badań oraz programów badawczych Unii Europejskiej, wychodzących naprzeciw 

potrzebom regionu i kraju, kształtowania elit intelektualnych służących demokracji  

i poszanowaniu wszystkich ludzi, umacniających społeczeństwo obywatelskie, propagujących 

zwłaszcza idee humanizmu i prowadzących do umacniania związków z krajami Unii 

Europejskiej oraz współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 

3.4.2.  Współpraca z instytutami PAN, instytutami resortowymi oraz innymi wydziałami, 

uczelniami i placówkami badawczymi w zakresie badań naukowych, m.in. poprzez tworzenie 

interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych zespołów badawczych 

oraz konsorcjów i centrów naukowych z udziałem jednostek krajowych i zagranicznych. 

3.4.3. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi, placówkami 

edukacyjnymi, kulturalnymi i mediami w zakresie planowanych badań oraz komercjalizacji 

ich wyników. 

3.4.4. Opracowanie programu wspierającego wdrażanie do badań naukowych innowacyjnych 

rozwiązań i komercjalizację wyników badań, m.in. w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

3.4.5. Wspieranie procedur aplikacyjnych o środki na badania pochodzące z zewnątrz, m.in.  

z NCN, NPRH, fundacji, programów UE oraz funduszy ministerialnych; 

a) zwiększenie aktywności pracowników w pozyskiwaniu zewnętrznych i pozabudżetowych 

źródeł finansowania badań, 

b)   powołanie zespołu lub zatrudnienie specjalisty na stanowisku administracyjnym  w celu 

zagwarantowania skuteczniejszego ubiegania się o finansowanie projektów badawczych (np. 

granty NCN, NPRH, programy UE). 

3.4.6. Zwiększenie aktywności, a w konsekwencji efektywności publikowania wyników 

badań w czasopismach z bazy Web of Science oraz z listy European Reference Index of the 

Humanities (ERIH). 

3.4.7. Podniesienie rangi czasopism wydziałowych poprzez spełnienie wymogów stawianych 

renomowanym czasopismom oraz ich upowszechnianie na platformach naukowych  

w wersjach elektronicznych (przede wszystkim podjęcie działań w celu podniesienia 

punktacji czasopism wydziałowych). 



3.4.8. Oparcie nauki na nowoczesnych technologiach, np. poprzez stworzenie 

humanistycznych pism internetowych oraz wydawnictwa internetowego, dzięki czemu 

stworzy się pracownikom także możliwość taniego publikowania. 

3.4.9. Zapewnienie pracownikom stałego dostępu do humanistycznych baz danych. 

3.4.10. Wprowadzenie systemu motywującego pracowników do aktywności naukowo -

badawczej. 

3.4.11. Wykorzystanie możliwości zatrudniania pracowników na etatach badawczych. 

3.4.12. Usprawnienie obsługi administracyjnej, umożliwiającej płynną realizację badań. 

3.4.13. Uczynienie Wydziału miejskim, regionalnym i krajowym ośrodkiem wymiany myśli 

humanistycznej, otwarcie na potrzeby edukacyjne i naukowe miasta i regionu. 

3.4.14. Wprowadzanie w obieg naukowych i społecznych osiągnięć i publikacji pracowników 

Wydziału, promocja osiągnięć Wydziału wśród mieszkańców miasta przez aktywniejszą 

politykę informacyjną, stałą i regularną obecność w mediach, za pośrednictwem publikacji, 

konferencji, seminariów, wykładów otwartych, działalności popularyzatorsko-kulturalnej, 

organizowanie wystaw, koncertów i festiwali służących upowszechnianiu wiedzy 

humanistycznej. 

3.4.15.   Nawiązanie ściślejszej współpracy z władzami miasta i regionu, z lokalnym 

samorządem oraz instytucjami społecznymi, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi  

i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi – organizowanie wspólnych przedsięwzięć  

z władzami miasta i regionu. 

3.4.16. W oparciu o Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym 

podjęcie prac badawczych dotyczących ewidencjonowania, popularyzacji i ochrony 

dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. 

3.5. W obszarze spraw kadrowych 

3.5.1. Stabilizacja i racjonalizacja stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich  

i pracowników administracyjno - technicznych poprzez efektywne wykorzystanie 

posiadanego potencjału kadrowego, okresową ocenę i weryfikację osiągnięć pracowników 

oraz preferowanie działań projakościowych. 

3.5.2.Zminimalizowanie zatrudnienia emerytów oraz nauczycieli akademickich pracujących 

na drugim etacie w UWM. 

3.5.3. Uzupełnienie kadry, gdzie jest to niezbędne, do utworzenia nowych  kierunków  

i specjalności oraz do wzmocnienia już istniejących. 

3.5.4. Udoskonalenie systemu oceny nauczycieli akademickich, z szerszym uwzględnieniem 

kryteriów projakościowych, m.in. poprzez preferowanie w systemie wynagradzania dorobku 

naukowego afiliowanego na UWM oraz aktywności dydaktycznej i organizacyjnej (np. 

honorowanie pracowników najbardziej aktywnych, którzy dostarczają Wydziałowi najwięcej 



punktów, czy też poprzez wprowadzenie systemu nagród i zachęt dla osób aplikujących oraz 

otrzymujących granty). 

3.5.5.Zatrudnianie na miejsce pracowników mało kreatywnych, młodych i zdolnych 

kandydatów z udokumentowanym wartościowym dorobkiem naukowym, w tym przede 

wszystkim minimalizacja liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do tzw. grupy N 0. 

3.5.6. Opracowanie i wdrożenie kryteriów zatrudniania oraz awansu pracowników 

administracji, w tym wprowadzenie kwestionariusza oceny pracowników administracji. 

3.5.7.Opracowanie systemu szkolenia i rozwoju pracowników administracji. 

3.5.8. Opracowanie zasad wzrostu wynagrodzenia i premiowania pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

3.5.9.Weryfikacja kryteriów przyznawania nagród, medali i odznaczeń. 

3.5.10.Opracowanie zasad określania obowiązków nauczycieli akademickich. 

3.5.11.  Przestrzeganie przepisów w zakresie dyscypliny pracy oraz BHP itp. 

3.6. W obszarze zarządzania Wydziałem ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji 

3.6.1. Przestrzeganie procedur obiegu dokumentów według przyznanych kompetencji. 

3.6.2. Wdrożenie programów informatycznej obsługi: 

a) badań naukowych prowadzonych na Wydziale, 

b) kształcenia studentów, 

c) ewidencji majątku i kosztów jego obsługi, 

d) systemu wykorzystania sal dydaktycznych. 

3.6.3. Stworzenie oraz systematyczne uaktualnianie bazy danych obrazującej dorobek 

naukowy pracowników. 

3.6.4. W zakresie informatyzacji współpraca z Regionalnym Centrum Informatycznym. 

3.7. W obszarze gospodarki finansowej  

3.7.1.Działania na rzecz wzrostu przychodów, w tym: 

a) bieżący monitoring parametrów decydujących o wysokości dotacji dydaktycznej  

i badawczej, 

b) włączenie się do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych 

na lata 2014-2020, 



c) podział środków dydaktycznych na poszczególne jednostki Wydziału zgodnie  

z algorytmami ministerialnymi oraz zasadami przyjętymi przez Uczelnię i Wydział, 

d) rozwój odpłatnych form kształcenia, w tym w oparciu o środki pochodzące z Unii 

Europejskiej, 

e) pozyskiwanie środków z tytułu posiadanych uprawnień, 

f) pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania badań i wspierania dydaktyki, 

w tym pochodzących z Unii Europejskiej, 

g) pozyskiwanie środków z wynajmu pomieszczeń w budynku Wydziału. 

3.7.2.Działania prowadzące do racjonalizacji wydatków, w tym: 

a) ściślejszy nadzór nad zgodnością rzeczywistej liczebności grup studenckich  

z odpowiednimi uchwałami władz Uczelni, 

b) wdrożenie mechanizmów prowadzących do ograniczenia przypadków braku pensum 

dydaktycznego, 

c) ściślejszy nadzór nad zasadnością zawierania umów cywilnoprawnych, 

d) obniżenie kosztów eksploatacji budynku Wydziału. 

3.8. W obszarze infrastruktury lokalowej i technicznej Wydziału 

3.8.1. Troska o budynek Wydziału oraz o jego wyposażenie i otoczenie. 

3.8.2. Opracowanie programu rozwoju infrastruktury badawczej dofinansowywanej  

z programów UE 2014-2020 oraz funduszy MNiSzW. 

3.8.3. Aplikowanie o granty aparaturowe. 

3.8.4. Racjonalizacja wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury - m.in. podjęcie 

działań pro oszczędnościowych oraz doprowadzenie o udziału w kosztach utrzymania innych 

jednostek Uczelni korzystających z obiektu przy ul. K. Obitza 1. 

3.8.5. Racjonalne wykorzystanie infrastruktury - określenie faktycznych potrzeb lokalowych  

i sprzętowych poszczególnych jednostek Wydziału. 

3.8.6. Monitorowanie wykorzystania bazy dydaktyczno - badawczej. 

3.8.7. Udoskonalenie systemu dozoru elektronicznego i monitoringu bezpieczeństwa budynku 

Wydziału. 

3.8.8. Uporządkowanie punktów gastronomicznych i handlowych funkcjonujących  

w budynku. 

  



3.8.9. Egzekwowanie od władz Uczelni podjęcia działań modernizacyjnych infrastruktury, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dydaktyki, prowadzenia badań naukowych oraz 

warunków pracy i bezpieczeństwa studentów i pracowników, m.in.: 

a) systematyczne uzupełnianie i modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu 

dydaktycznego i badań naukowych, 

b) uruchomienie  studia multimedialnego przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej, 

c) systematyczne wprowadzanie technologii informatycznych, 

d) rozwiązanie problemu zachodniej strony budynku (nadmierne nagrzewanie się 

pomieszczeń), 

e) rozwiązanie problemu zalewania budynku po intensywnych opadach atmosferycznych, 

f) rozwiązanie problemu schodów prowadzących do głównego wejścia do budynku, 

ulegających stałej dewastacji z powodu zastosowania niewłaściwej technologii i materiałów 

do ich budowy przez wykonawcę, 

g) egzekwowanie szybkiego i skutecznego usuwania usterek. 

3.9. W obszarze kreowania wizerunku i promocji Wydziału 

3.9.1. Kreowanie wizerunku Wydziału jako jednostki nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej 

się, kształcącej na wysokim poziomie oraz prowadzącej wysokiej jakości badania naukowe,  

celem zwiększenia jego rozpoznawalności, prestiżu i atrakcyjności. 

3.9.2. Popularyzacja Wydziału w środowisku zewnętrznym - w krajowym  

i międzynarodowym obszarze edukacji, nauki i sztuki. 

3.9.3. Podjęcie działań prowadzących do nawiązywania nowych kontaktów w kraju, Europie  

i świecie. 

3.9.4. Prowadzenie działań promocyjnych zapewniających wypełnienie oferty dydaktycznej 

na wszystkich kierunkach kształcenia – wykorzystanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami, 

za pośrednictwem mediów i internetu (np. portali społecznościowych). 

3.9.5. Upowszechnianie informacji o sukcesach pracowników oraz studentów w dziedzinie 

nauki, dydaktyki, kultury, sportu i in. 

3.9.6. Popularyzowanie sukcesów absolwentów oraz umacnianie ich więzi z macierzystym 

Wydziałem – stały kontakt z absolwentami i współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów 

UWM. 

3.9.7. Zintensyfikowanie współpracy z mediami - lokalnymi i ogólnopolskimi. 

  



3.9.8. Obecność Wydziału w Internecie - poprawienie strony internetowej, obecność na 

Facebooku itp. 

3.9.9. Podjęcie działań do stworzenia własnych mediów na Wydziale. 

3.9.10.  Przy współpracy z innymi jednostkami i podmiotami zewnętrznymi podjęcie działań 

w celu utworzenia Centrum Kultury i Mediów. 

4. Narzędzia realizacji działań 

4.1. Dziekan i Rada Wydziału poprzez podejmowanie zarządzeń i uchwał zobowiązujących 

kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do opracowania i wdrożenia 

szczegółowych programów działań w poszczególnych obszarach oraz wyznaczenia osób lub 

gremiów za nie odpowiedzialnych. 

4.2. Wdrożenie opracowanego programu rozwoju zgodnego ze strategią rozwoju Uczelni. 

4.3. Opracowanie corocznych, szczegółowych planów działania w poszczególnych obszarach 

działalności. 

4.4. Systematyczna aktualizacja i weryfikacja programu rozwoju i corocznych planów 

działania. 

4.5. Przestrzeganie kryteriów projakościowych w polityce kadrowej i płacowej. 

4.6. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu wszelkich spraw dotyczących studentów  

i pracowników. 

4.7. Informatyzacja zarządzania i kształcenia na Wydziale. 

4.8. Wykorzystanie internetu w procesie dydaktycznym, w badaniach naukowych i promocji 

Wydziału. 

4.9. Prace nad wdrożeniem programu w poszczególnych obszarach nadzorują dziekan, 

prodziekani i kierownicy jednostek Wydziału. 

 


