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I. Charakterystyka Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Obecny Wydział Nauk Ekonomicznych został powołany uchwałą Senatu Akademii 

Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 2 maja 1995 r. jako Wydział Zarządzania. W jego 
strukturę włączono istniejące od wielu lat: Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, 
Katedrę Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Katedrę Ekonomii, Studium Nauk Społecznych 
oraz mającą znacznie krótszą historię, ale zatrudniającą byłych pracowników pierwszego  
z wymienionych instytutów – Katedrę Zarządzania i Finansów. W chwili powstania Wydział 
zatrudniał 5 profesorów, w tym 3 w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz 11 doktorów 
habilitowanych, w tym 2 z nauk ekonomicznych. 

W swej niedługiej historii Wydział podlegał zmianom organizacyjnym będących 
następstwem jego rozwoju oraz zmian strukturalnych w Uczelni. I tak, w 1999 r. w ramach 
działań związanych z tworzeniem Uniwersytetu, Wydział połączono z działającym uprzednio 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej Instytutem Prawa i Administracji zmieniając jednocześnie 
nazwę Wydziału na Wydział Zarządzania i Administracji. Po utworzeniu w 2001 r. w UWM 
odrębnego Wydziału Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania powrócił do swej 
pierwotnej nazwy. Poszerzenie oferty dydaktycznej (o kierunek ekonomia), utworzenie 
nowych katedr oraz zmiany profilu badawczego znalazły odbicie w kolejnej zmianie nazwy 
Wydziału na Wydział Nauk Ekonomicznych, pod którą funkcjonuje on do dziś. 

W 1996 r. Wydział rozpoczął kształcenie na poziomie magisterskim oraz uzyskał 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu. Wskutek zmiany wymagań formalnych Wydział utracił te uprawnienia 
w 2002 r. Do tego czasu stopień doktora Rada Wydziału nadała 44 osobom. Wydział przestał 
spełniać wymagania w odniesieniu do dyscypliny zarządzanie, spełniał je natomiast  
w dyscyplinie ekonomia. Znalazło to potwierdzenie w decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni  
i Tytułów, która we wrześniu 2006 r. nadała Wydziałowi uprawnienia do doktoryzowania  
w tej właśnie dyscyplinie. Do końca czerwca 2011 r. otwarto 18 przewodów doktorskich,  
z których 6 zakończono pomyślnie. 

Przez pierwsze 10 lat istnienia Wydziału rosła liczba kształcących się na nim studentów. 
W połowie pierwszej dekady XXI w. osiągnęła ona poziom ok. 3 tys. i od tego czasu – mimo 
niżu demograficznego – pozostaje stabilna. Do 2010 r. Wydział ukończyło 3906 absolwentów 
studiów stacjonarnych i 3381 absolwentów studiów niestacjonarnych. Aktualnie (czerwiec 
2011 r.) liczba studentów plasuje Wydział na 3-4 miejscu w Uniwersytecie. Rozwój kadry 
pozwolił na kolejne poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału – w 2011 r. zostanie 
przeprowadzona pierwsza rekrutacja na studia inżynierskie na kierunek zarządzanie 
i inżynieria produkcji. 

Stale rozwijane są studia podyplomowe. Pierwsze z nich z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi uruchomiono już w 1995 r. W roku akademickim 2010/2011 na Wydziale 
zarejestrowanych było 21 rodzajów studiów podyplomowych, z których 16 przeprowadziło 
nabór i prowadziło kształcenie, a liczba słuchaczy wynosiła ok. 800.  

W czerwcu 2011 r. na Wydziale pracuje 5 profesorów i 14 doktorów habilitowanych 
nauk ekonomicznych oraz 2 profesorów i 1 doktor habilitowany nauk rolniczych. Ponadto 
zatrudnionych jest 75 doktorów, z których ok. 90% posiada ten stopień w dziedzinie nauk 
ekonomicznych. Kadrę uzupełniają asystenci (22 osoby) oraz pracownicy techniczni  
i administracyjni (22 osoby). 
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W czerwcu 2011 r. w skład Wydziału wchodziło 13 katedr: 
• Katedra Analizy Rynku i Marketingu, 
• Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, 

• Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 
• Katedra Finansów i Bankowości, 

• Katedra Makroekonomii, 
• Katedra Metod Ilościowych, 

• Katedra Mikroekonomii, 
• Katedra Organizacji i Zarządzania, 
• Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, 

• Katedra Polityki Społecznej, 
• Katedra Rachunkowości, 

• Katedra Ubezpieczeń, 
• Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 

oraz 2 centra: 

• Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej,  
• Centrum Europejskie. 

Badania naukowe prowadzone są w ramach tematów statutowych (każda katedra 
realizuje jeden temat) oraz za środki pozyskane z zewnątrz. Te pierwsze skupiają się wokół 
dwóch głównych obszarów badawczych: 

• Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym i regionalnym, 
• Organizacje i zarządzanie w warunkach niepewności. 

Ponadto na Wydziale realizowany jest duży projekt badawczy finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 10 grantów finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych obejmującej lata 2005-2009 Wydział 
został zakwalifikowany do 3 kategorii. 

Od 2006 r. wydawany jest wydziałowy periodyk „Olsztyn Economic Journal”, który 
powstał z połączenia wydawanych wcześniej „Economic Sciences” i „Zagadnień 
Ekonomicznych”. W ostatniej ministerialnej punktacji czasopism naukowych, wydziałowe 
czasopismo uzyskało 6 punktów. Do końca 2010 r. ukazało się jego 6 numerów. 

II.  Analiza SWOT 
Wnioski wynikające z analizy aktualnego stanu Wydziału pozwalają na syntetyczne 

zestawienie jego cech w czterech obszarach analizy SWOT. Analiza ta zawiera cechy, jakie 
zostały uznane za atuty lub słabości Wydziału bądź też – na podstawie obserwacji otoczenia  
i zachodzących w min zmian – zostały włączone do grupy szans lub zagrożeń. 

 SSii llnnee  ssttrroonnyy  
1) Dość liczna grupa tzw. samodzielnych pracowników naukowych (22 osoby), w tym 

zwłaszcza doktorów habilitowanych (15 osób). 
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2) Liczna grupa pracowników ze stopniem doktora (75 osób), a w niej relatywnie młode 
osoby ze znacznym już dorobkiem naukowym. Z grupy tej w najbliższych latach 2-4 
osoby rocznie powinny uzyskiwać stopień doktora habilitowanego. 

3) Ugruntowana pozycja na regionalnym rynku edukacji ekonomicznej. 
4) Stabilna, odpowiadająca prowadzonym badaniom i zajęciom dydaktycznym, struktura 

organizacyjna. 
5) Stabilna, silnie związana z Wydziałem kadra. Wydział prawie nie zatrudnia pracowników 

na 2. etacie lub dojeżdżających z innych ośrodków. 
6) Wielość ośrodków naukowych, w których kadra Wydziału uzyskiwała stopnie naukowe 

doktora i doktora habilitowanego (SGH, SGGW, UW, UŁ, UG, UMK, UE w Poznaniu, 
IERiGŻ, INE PAN, Akademia L. Koźmińskiego). Rodzi to różnorodność doświadczeń  
i kontaktów naukowych. 
 

SSłłaabbee  ssttrroonnyy  
1) Niekorzystna struktura tzw. samodzielnych pracowników nauki. Wśród 22 takich 

pracowników jest tylko 7 profesorów, a w grupie osób posiadających uprawnienia  
w dziedzinie nauk ekonomicznych liczby te są jeszcze mniej korzystne i wynoszą 
odpowiednio: 19 i 5. 

2) Stosunkowo słaba – choć poprawiająca się – aktywność pracowników i wynikająca z niej 
skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania badań naukowych (tzw. 
grantów). 

3) Słabo rozwinięta współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 
4) Rozproszona przestrzennie, niesprzyjająca integracji Wydziału, baza lokalowa. Jednostki 

organizacyjne Wydziału mieszczą się w pięciu różnych budynkach. 
5) Marginalne rozmiary kształcenia w języku angielskim. 

SSzzaannssee  
1) Dobre, poprzez Radę Patronacką mające trwały i instytucjonalny charakter, więzi  

z regionalnymi podmiotami życia gospodarczego. 
2) Korzystne położenie wobec konkurentów krajowych. Najbliższe publiczne ośrodki 

mające podobną ofertę dydaktyczną znajdują się w odległości ok. 170 km. 
3) Bliskość geograficzna z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i rozwinięte kontakty 

z kilkoma ośrodkami z tych krajów. 
4) Wynikający z poprawy infrastruktury technicznej i społecznej wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej i ożywienie gospodarcze regionu, które z kolei powinno generować 
miejsca pracy dla absolwentów i zapotrzebowanie na inne formy współpracy  
z Wydziałem. 

5) Atrakcyjne, przyciągające kandydatów na studia, położenie Kortowa. 

ZZaaggrroożżeenniiaa  
1) Pogłębiający się niż demograficzny grożący spadkiem liczby kandydatów na studia. 
2) Ograniczenie finansowania działalności naukowej, a - być może - też dydaktycznej, 

 z budżetu państwa. 
3) Wzrost konkurencyjności lokalnych niepublicznych szkół prowadzących studia na 

kierunkach ekonomicznych. 
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4) Marginalizacja gospodarcza regionu. 
 

II II II ..   MM ii ssjj aa  
Wydział Nauk Ekonomicznych jako jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie deklaruje swe przywiązanie do podstawowych celów i wartości zawartych  
w misji całego Uniwersytetu. Misją tą jest 

 pomnażanie kapitału intelektualnego służącego zrównoważonemu rozwojowi regionu  
i kraju przez tworzenie przyjaznych warunków do zdobywania i kreowania wiedzy.  

Wydział misję tę odnosi do reprezentowanej przez siebie dziedziny naukowej  
i prowadzonych kierunków studiów. W tym kontekście podstawowym elementem jego misji 
jest prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym krajowym poziomie.  

Jako jednostka publiczna Wydział deklaruje wolę upowszechniania wyników badań 
naukowych w środowisku naukowym i w społeczeństwie. Wyraża też gotowość włączania się 
do debat publicznych na tematy gospodarcze, zawsze z zachowaniem najwyższych 
standardów naukowych i etycznych. Biorąc pod uwagę powszechną ekonomizację życia 
 i związane z nią występowanie przedmiotów ekonomicznych w planach studiów 
prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu, Wydział deklaruje aktywny udział  
w realizacji tych planów. 

Na Wydziale rozwijane są koleżeńskie stosunki między pracownikami oraz między 
studentami, jak również partnerskie relacje między tymi dwiema grupami tworzącymi 
społeczność Wydziału. 

 
II VV ..   WW ii zzjj aa  

Wydział stawia sobie za cel rozwijanie i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. 
Chce to uczynić przez realizację niniejszej strategii. To z kolei powinno sprawić, że stanie się 
on jednostką posiadającą pełne prawa akademickie w zakresie ekonomii i nauk  
o zarządzaniu oraz będzie kształcił na najwyższym krajowym poziomie na kilku (4-5) 
kierunkach ekonomicznych. 

 
VV ..   CCeell ee  ddoo  oossii ąąggnn ii ęęccii aa  

Generalnym celem Wydziału jest skuteczna i efektywna realizacja jego misji. Powinno to 
systematycznie przybliżać Wydział do osiągnięcia stanu nakreślonego w jego wizji. Drogę tę 
Wydział zamierza pokonać realizując następujące cele strategiczne i operacyjne oraz 
podejmując prowadzące do ich osiągnięcia działania: 

 

1. Cel strategiczny w obszarze działalności naukowej. 
Podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych w stopniu 
pozwalającym na awans Wydziału w ocenie parametrycznej jednostek 
naukowych najpierw do 2., a następnie do 1. kategorii  oraz uzyskanie pełni 
praw akademickich. 
 
1.1. Cel operacyjny  

Podniesienie aktywności naukowej (w tym zwłaszcza publikacyjnej) 
pracowników. 
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Działania: 
1.1.1. Doskonalenie systemu oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych 

Wydziału. 
System ten powinien – po pierwsze – uwzględniać kryteria, według 

których Ministerstwo dokonuje parametrycznej oceny i tzw. kategoryzacji 
jednostek, i – po drugie – stanowić podstawę, według której dzielone są na 
Wydziale środki na działalność statutową. 

1.1.2. Konsekwentne stosowanie przyjętych przez Radę Wydziału „Kryteriów awansu  
i przedłużania zatrudnienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych”.  

Kryteria te powinny być systematycznie dostosowywane do 
ewentualnych zmian obowiązującego prawa oraz Rada Wydziału powinna 
okresowo oceniać funkcjonowanie systemu awansów i przedłużania zatrudnienia 
opartego na przyjętych kryteriach. 

1.1.3. Wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych. 
Powinno się to odbywać zwłaszcza przez kontynuowanie konkursu dla 

pracowników do 35 roku życia na przydział z wydzielonej puli środków na 
badania statutowe. Nadal też winien być prowadzony ranking indywidualnych 
osiągnięć naukowych adiunktów i asystentów. Zwycięzcy tego rankingu 
powinni być nagradzani finansowo, a w przypadku braku środków – nagrodami 
honorowymi. 

1.1.4. Postulowanie u władz Uczelni systematycznego, corocznego nagradzania 
pracowników za osiągnięcia naukowe. 

 
1.2. Cel operacyjny  

Zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o zewnętrzne środki na badania 
naukowe. 

 
Działania: 

1.2.1. Wykorzystywanie faktu ubiegania się o granty zewnętrzne jako kryterium  
w różnych postępowaniach. 

Kryterium to powinno być stosowane m.in. w konkursie dla młodych 
pracowników naukowych na przydział indywidualnych środków na badania 
statutowe oraz przy awansach i przedłużaniu zatrudnienia. 

1.2.2. Wykorzystywanie dobrych relacji z regionalnymi instytucjami  
i przedsiębiorstwami do zawierania z nimi umów na prace badawczo-rozwojowe 
oraz wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację takich prac. 

1.2.3. Promowanie współpracy międzykatedralnej w ubieganiu się o zewnętrzne źródła 
finansowania. 

Powinno to prowadzić do upowszechniania na Wydziale doświadczeń 
jednostek wiodących pod względem pozyskiwania zewnętrznych środków na 
badania oraz do przygotowywania wspólnych wniosków o granty. 
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1.3. Cel operacyjny  
Przyspieszenie awansu naukowego pracowników 

Realizacji tego celu służą wszystkie działania przypisane do celu 1.1., a ponadto 
następujące działania: 

1.3.1. Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia, a w nieodległej 
perspektywie również doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. 

1.3.2. Wspieranie wyjazdów, zwłaszcza młodych pracowników, na krajowe  
i zagraniczne staże naukowe oraz wykorzystywanie ich przy ocenie i awansach 
pracowników. 

1.3.3.  Uruchomienie studiów doktoranckich. 
1.3.4. Inspirowanie organizacji katedralnych i międzykatedralnych seminariów 

naukowych. 
1.3.5.  Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 
   Konferencje te powinny: promować Wydział wśród innych ośrodków 

akademickich oraz stwarzać okazję, zwłaszcza młodym pracownikom, do 
nawiązywania kontaktów naukowych z przedstawicielami innych uczelni, jak 
również do pomnażania dorobku naukowego. 

1.3.6. Dążenie do podniesienia wyceny punktowej publikacji zamieszczanych  
w wydziałowym czasopiśmie naukowym. 

1.3.7.  Rozszerzenie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 
 

2.  Cel strategiczny w obszarze działalności dydaktycznej. 
 Zdobycie i ugruntowanie pozycji jednego z najbardziej renomowanych  

w kraju ośrodków akademickiego kształcenia ekonomicznego. 
 

2.1. Cel operacyjny  
Rozszerzenie oferty dydaktycznej przez uruchomienie nowych (np. logistyka, 
finanse i rachunkowość) kierunków studiów. 

Realizacji tego celu służą wszystkie działania przypisane do celu operacyjnego 1.3.,  
a ponadto następujące działania: 

2.1.1. Stałe wykorzystywanie badań rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na 
absolwentów planowanych kierunków studiów. W tym działaniu powinny 
być wykorzystane również kontakty nawiązane w ramach Rady Patronackiej. 

2.1.2. Przygotowanie specjalistycznych pracowni, programów komputerowych oraz 
podręczników i skryptów do studiowania nowych kierunków. 

2.1.3. Prowadzenie, szczególnie w regionie, skutecznej kampanii promującej nowe 
kierunki studiów. 

 
2.2. Cel operacyjny  

Stałe doskonalenie jakości kształcenia. 
Działania: 

2.2.1. Powszechne wykorzystywanie określonych efektów kształcenia do budowy 
programów studiów. 
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2.2.2. Dobór treści i metod kształcenia tak, aby sprzyjały one zdobywaniu przez 
studentów większego zakresu umiejętności praktycznych. 

W to działanie powinni zostać włączeni członkowie działającej przy 
Wydziale Rady Patronackiej. Mogliby oni opiniować plany i programy 
studiów, a także częściowo uczestniczyć w ich realizacji. 

2.2.3. Poprawa warunków studiowania, a zwłaszcza wyposażenia sal 
dydaktycznych w sprzęt multimedialny, komputery, nowoczesne 
oprogramowanie, itp. 

2.2.4. Szersze włączanie studentów do pracy naukowej Powinno się to dokonywać 
głównie przez aktywizację kół naukowych. 

2.2.5. Umożliwienie studentom zdobywania przydatnych w późniejszej pracy 
zawodowej certyfikatów, licencji, zaświadczeń, itp. 

Działanie to powinno: profilować kształcenie w kierunku zdobywania 
praktycznych umiejętności i mobilizować studentów do zdobycia tych 
umiejętności. 

2.2.6. Wykorzystywanie opinii absolwentów w tworzeniu planów i programów 
studiów. 

2.2.7. Wprowadzenie rozwiązania wyrównującego przygotowanie absolwentów 
nieekonomicznych studiów 1. stopnia do studiów 2. stopnia na kierunkach 
ekonomicznych. Mogłyby to być np. kursy wyrównawcze lub egzaminy 
sprawdzające efekty samokształcenia. 

2.2.8. Upowszechnienie swobodnego wyboru przez studentów promotorów prac 
dyplomowych i osób prowadzących elektywy. 

2.2.9. Organizowanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie umiejętności 
dydaktycznych. 

2.2.10. Włączenie do programów kształcenia metod komercjalizacji wiedzy i badań 
naukowych. 

2.2.11. Nagradzanie najlepszych studentów i absolwentów. 
W działaniu tym powinny być wykorzystywane m.in. nagrody 

fundowane przez członków Rady Patronackiej. Fakt nagrodzenia i sylwetki 
nagrodzonych powinny też być popularyzowane w lokalnych mediach  
i wydziałowych serwisach informacyjnych. 

2.2.12. Szersze wykorzystywanie oceny pracy dydaktycznej w ogólnej ocenie 
pracowników. 

 
2.3.Cel operacyjny  
Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia 
Działania: 

2.3.1. Znaczne poszerzenie anglojęzycznej oferty dydaktycznej. 
  Działanie to powinno – z jednej strony – zwiększyć zainteresowanie 

studiami na Wydziale studentów zagranicznych, a – z drugiej strony – 
zwiększyć udział przedmiotów realizowanych w języku angielskim dla 
polskich studentów aż do utworzenia anglojęzycznej ścieżki kształcenia. 

2.3.2. Nawiązanie kontaktów z nowymi atrakcyjnymi ośrodkami ze granicą, w 
których nasi studenci mogliby odbywać część studiów (obecnie przede 
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wszystkim w ramach programu LLP Erasmus) oraz monitorowanie 
współpracy z uczelniami, w których nasi studenci już studiują. 

2.3.3.  Propagowanie wśród studentów korzyści ze studiowania za granicą.  
2.3.4. W granicach dopuszczonych prawem eliminowanie wszelkich barier  

i trudności w rozliczaniu dydaktyki, jakie powstają z tytułu odbycia części 
studiów za granicą. 

2.3.5. Przygotowanie i prowadzenie dodatkowej strony internetowej Wydziału  
w języku angielskim.  

 
2.4. Cel operacyjny 

Rozwijanie kształcenia podyplomowego 
Działania: 

2.4.1. Stałe dostosowywanie tematyki oferowanych studiów podyplomowych do 
zmieniających się potrzeb rynku. 

2.4.2. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania studiów podyplomowych 
(fundusze europejskie, instytucje, przedsiębiorstwa). 

 

3. Cel strategiczny w obszarze współpracy z otoczeniem 
Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu i kraju i zwrotne czerpanie 
korzyści z rozwiniętych kontaktów z otoczeniem. 
 

3.1. Cel operacyjny 
Działanie na rzecz wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej. 

Działania: 
3.1.1. Uwzględnienie przy wyborze problematyki badawczej jej utylitarnego 

aspektu. 
3.1.2. Tworzenie struktur i mechanizmów służących wdrażaniu wyników badań do 

praktyki gospodarczej. 
3.1.3. Promowanie w regionie i kraju dorobku naukowego Wydziału, a szczególnie 

tej jego części, która może i powinna znaleźć zastosowanie w praktyce. 
 

3.2. Cel operacyjny 
Rozwijanie aktywności eksperckiej i doradczej 

Działania 
3.2.1. Wspieranie uczestnictwa pracowników Wydziału w różnych ciałach  

i organach decyzyjnych i doradczych. 
3.2.2. Przygotowanie i doskonalenie oferty komercyjnych usług eksperckich  

i doradczych. 
3.2.3. Udział w działalności parków naukowych, naukowo – technologicznych  

i struktur klastrowych. 
3.2.4. Wspieranie powstawania firm typu start-up i spin-off. 
3.2.5. Utworzenie (w przyszłej siedzibie Wydziału) Centrum Analiz 

Ekonomicznych i Edukacji Menedżerskiej. 
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3.3. Cel operacyjny 
Budowanie sieci współpracy z otoczeniem w celu doskonalenia oferty 
dydaktycznej 

Działania: 
3.3.1. Współpraca z pracodawcami absolwentów w celu doskonalenia planów  

i programów studiów. 
3.3.2. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu promocji Wydziału.  

W tym celu należy wykorzystywać organizowanie wykładów, konkursów itp. 
skierowanych do uczniów. 

3.3.3. Korzystanie ze wsparcia finansowego partnerów biznesowych przy realizacji 
niektórych przedsięwzięć na Wydziale, m.in. w nagradzaniu najlepszych 
absolwentów. 

 
VI.  Uwarunkowania skuteczności real izacj i strategii  

Pomyślna realizacja niniejszej strategii zależy od: 
1) czynników zewnętrznych, na które Wydział nie ma wpływu oraz  
2) czynników wewnętrznych, które są, a w każdym razie mogą być kształtowane na 

Wydziale.  
Pierwsze z czynników wymienione zostały jako szanse i zagrożenia w analizie SWOT.  

Są to m.in.: 

− dynamika przyrostu demograficznego w kraju i regionie, 
− rozmiary finansowania działalności naukowej i dydaktycznej z budżetu państwa, 
− tempo rozwoju gospodarczego w kraju i regionie. 

Druga grupa wymienionych czynników, jako możliwa do kształtowania na poziomie 
Wydziału, zasługuje na bardziej szczegółowej rozpoznanie. Do głównych czynników 
wewnętrznych warunkujących skuteczność realizacji strategii należy zaliczyć: 

1. Stałe dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do potrzeb wynikających  
z bieżącego etapu rozwoju. Będzie to polegało na wprowadzaniu zmian reagujących 
na wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania rozwojowe oraz uwzględniających prawne  
i finansowe ograniczenia. 

2. Poprawę lokalowych warunków funkcjonowania Wydziału przez budowę nowego 
budynku. Powinna ona:  
- sprzyjać integracji Wydziału, 
- poprawić materialne warunki studiowania. 

3. Informowanie społeczności Wydziału o głównych założeniach strategii  
i mobilizowanie do ich realizacji (marketing wewnętrzny). 

4. Zapewnienie, sprzyjającej aktywności, autonomii wewnętrznych struktur, poprawa 
komunikacji pionowej i poziomej na Wydziale, sprzyjanie powstawaniu elastycznych 
i doraźnych struktur zadaniowych. 

5. Doskonalenie sposobów i poszerzanie możliwości motywowania pracowników do 
aktywności zawodowej. 

Szczególnie znaczenie ma ostatni z wymienionych czynników. Kluczowym 
warunkiem sukcesu strategicznego podejścia do rozwoju Wydziału jest bowiem 
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identyfikowanie się z nim wszystkich jego pracowników i gotowość do traktowania 
Wydziału jako dobra wspólnego, a jego rozwoju jako przedmiotu wspólnej troski. 

Przedstawione w niniejszej strategii cele strategiczne będą osiągane przez 
opracowywanie i realizację programów działania. Programy te powinny zawierać 
konkretne zadania, środki i czas ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne. 

Ze względu na zmienność warunków, w których strategia ta będzie 
realizowana, konieczne też będzie stałe monitorowanie aktualności przyjętych 
założeń i związanych z nimi elementów strategii. Może to powodować konieczność 
bieżącego korygowania tych elementów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


