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Wytyczne do wypełnienia Misji i Strategii
1. Misja
Jaka jest misja Wydziału?
Jakie perspektywy rozwoju widzi przed sobą Wydział?
Jaki Wydział chciałaby być za 5 lat?
2. Strategia
a. zagadnienia dotyczące Wydziału

1. Zarządzanie Wydziałem
Proszę określić najważniejsze zadania, które powinny zostać zrealizowane do 2020 r..
Jakie są cele strategiczne Wydziału?
Jakie rozwiązania/działania zostaną podjęte w celu intensyfikacji badań naukowych
prowadzonych przez pracowników Wydziału?
Jakie działania w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej Wydział zamierza podjąć w celu
realizacji badań naukowych?
W jaki sposób Wydział zamierza komercjalizować wyniki badań realizowanych w
Jednostce.? Proszę przedstawić osoby odpowiedzialne oraz harmonogram działań.
W jaki sposób Wydział zamierza finansować ww. badania? Należy określić wszystkich
udziałowców oraz ich procentowe zaangażowanie.
Jakie działania zostaną podjęte w celu uatrakcyjnienia aktualnej oferty studiów: nowe
specjalności lub specjalizacje, studia podyplomowe, doktoranckie?
Jakie działania zostaną podjęte w związku z malejąca liczbą studentów, również na
wiodących kierunkach?
Jakie działania zostaną podjęte w celu utrzymania uprawnień zarówno w sprawie
prowadzenia poszczególnych kierunków studiów jak i nadawania stopni naukowych?
Jakie działania zostaną podjęte w celu uzyskania nowych uprawnień do nadawania stopni
naukowych? Należy przedstawić harmonogram działań
Jakie plany związane z każdym prowadzonym kierunkiem studiów będą realizowane w
perspektywie 5-10 letniej?
2. Administracja Wydziału
Jakie są plany względem administracji?
Jaka liczba osób jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania Wydziału, np. Dziekanat,
Sekretariat Instytutu, Biblioteka?
3. Infrastruktura Wydziału
Jakie zmiany i w jakiej perspektywie czasu są planowane w zakresie infrastruktury?
Czy obecnie zajmowane pomieszczenia są wystarczające?
4. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym
Jakie cele będzie miała współpraca Wydziału z biznesem, otoczeniem społecznym i
instytucjonalnym?

W jakim kierunku ma podążać ta współpraca?
Jakie działania zamierza podjąć Jednostka w celu współpracy z biznesem, otoczeniem
społecznym i instytucjonalnym?
Jakie są priorytetowe kierunki działań w ww. zakresie?
Jakimi instrumentami Wydział zamierza się posługiwać w celu realizacji ww. zakresu?
Jaki będzie koszt ww. działań, instrumentów?
Jak Jednostka zamierza sfinansować ww. instrumenty, kierunki działań i cele?
5. Współpraca międzynarodowa
Jakie są cele współpracy międzynarodowej?
Jakie działania będą podjęte w zakresie współpracy międzynarodowej?
Jakie są priorytety w ww. zakresie?
Jak Jednostka zamierza sfinansować ww. instrumenty, kierunki działań i cele?

6. Biblioteka Wydziałowa
Plany związane z utworzeniem Biblioteki lub rozbudowaniem aktualnie istniejącej na
Wydziale (pomieszczenie, pracownicy, księgozbiór).

