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I. MISJA UCZELNI

UNIWERSYTET Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najstarszą i naj-
wyżej ocenianą uczelnią kształcącą nauczycieli i wychowawców w Polsce. Stanowi najważniej-
szy i najsilniejszy ośrodek naukowo-badawczego zaplecza krajowego systemu oświaty i wycho-
wania. Uczelnia powstała w 1946 roku, nawiązując do dorobku przedwojennego Państwowego 
Pedagogium, założonego w Krakowie w 1928 roku przez pioniera nowoczesnej edukacji – Henryka 
Rowida. Już niemal siedemdziesiąt lat dobrze służy regionowi małopolskiemu, społeczeństwu 
i polskiej oświacie, kierując się w swej działalności dewizą sformułowaną przez Jana Zamoyskiego: 
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Władze i pracownicy Uniwersytetu pra-
gną mu zapewnić jeszcze wyższą pozycję i rangę uczelni nowoczesnej, rozpoznawalnej ze wzglę-
du na swój dorobek i działalność, mającej znaczenie międzynarodowe. 

Uniwersytet Pedagogiczny stanowi wspólnotę uczonych, studentów, absolwentów i pracow-
ników, odwołującą się do najlepszych polskich i europejskich tradycji humanistycznych i demo-
kratycznych. Nawiązując do ideałów patronującej mu Komisji Edukacji Narodowej, jest uczelnią 
publiczną, powszechną, świecką, działającą na rzecz szeroko pojętego otoczenia społecznego, za-
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równo najbliższego, jakim jest Kraków i Małopolska, jak i rozleglejszego: Polski, Europy, wreszcie 
całego – zmieniającego się dziś w szybkim tempie, ale coraz bliższego i łatwiej dostępnego – no-
woczesnego świata. Misją Uczelni jest zdobywanie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy, tworzenie 
środowiska sprzyjającego badaniom naukowym, edukacji, projektom społecznym i artystycznym, 
współpracy i komunikacji, samorozwojowi wszystkich uczestników akademickiej społeczności. 

Edukacja i uspołecznienie to najogólniej rozumiane nasze zadania. Uznajemy, że uczyć się 
można od siebie nawzajem i uczyć się warto przez całe życie. A także, że równie ważne są indy-
widualna samodzielność i autonomia, jak i umiejętność planowania oraz wprowadzania w życie 
strategii opartych na działaniach zbiorowych. Pozostajemy wierni zasadzie, że szkolnictwo wyż-
sze powinno być dostępne dla wszystkich oraz że przeszkody hamujące rozwój indywidualnych 
talentów trzeba i można wspólnie usuwać. Skoro w nowoczesnej gospodarce decyduje i liczy się 
wiedza, to edukowanie kompetentnych, legitymujących się wyobraźnią animatorów i organizato-
rów rozmaitych działań i pracowników różnych branż jest kluczowe dla uaktywnienia drzemiące-
go w każdym człowieku z osobna i w całej zbiorowości potencjału rozwojowego.

Podstawę działalności Uniwersytetu stanowi zasada jedności nauki, dydaktyki i wychowania. 
Uczelnia przestrzega w niej i strzeże uniwersalnych wartości oraz standardów akademickich, wy-
rażających się w wolności badań naukowych, swobodzie dyskusji akademickich i upowszechnianiu 
rzetelnej wiedzy naukowej. Skupia uczonych różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, przywiązu-
jąc szczególną wagę do badań pedagogicznych, psychologicznych i dydaktyczno-metodycznych. 
Systematycznie rozwijane na Uczelni wszechstronne badania naukowe stanowią podstawę dla 
kształcenia na wysokim poziomie we wszystkich formach i profilach edukacji uniwersyteckiej: stu-
diów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych oraz rozmaitych kursów dosko-
nalenia i podnoszenia kwalifikacji. W ich toku zaznajamia się studentów i słuchaczy z najnowszymi 
osiągnięciami i wynikami badań naukowych oraz wyposaża w umiejętności i kompetencje pozwala-
jące zdobywać wiedzę i nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Dlatego przywiązuje się pierw-
szorzędne znaczenie do stosowania nowoczesnych środków nauczania i kształcenia na odległość. 

Dostrzegając znaczenie procesów o charakterze cywilizacyjnym, dynamikę przemian zacho-
dzących w kulturze i nauce, Uniwersytet stara się zachować równowagę między wyzwaniami 
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współczesności a tradycjami kultury, tym, co jest intelektualnym dziedzictwem pokoleń a tym, co 
pomaga tworzyć pomost do nowoczesnego świata. Zachęca studentów, wykładowców i pracow-
ników do przekraczania granic dyscyplin naukowych, do podejmowania nowych wyzwań, two-
rzenia kultury opartej na otwartości oraz współpracy. Kształci i wychowuje studentów na ludzi 
mądrych i odpowiedzialnych, o szerokich horyzontach intelektualnych i postawach demokratycz-
nych, przygotowanych do ciągłego samodoskonalenia i społecznego zaangażowania. Przyczynia 
się wydatnie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz rozwoju regionu ma-
łopolskiego i Królewskiego Miasta Krakowa. 

Odniesienie dla programu jego rozwoju stanowią opracowane przez krajowe i regionalne ośrod-
ki dokumenty o strategicznym znaczeniu: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; Polska 2030. Trzecia fala nowoczes- 
ności; Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011–2020. Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości. By jeszcze lepiej wypełniać cele 
i zadania naukowe i edukacyjne, a tym samym sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacyj-
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nym oraz oczekiwaniom związanym z kształtowaniem się społeczeństwa otwartego i gospodarki 
opartej na wiedzy, w najbliższych latach należy zapewnić Uniwersytetowi:

 � umocnienie pozycji naukowo-badawczego zaplecza dla systemu edukacji, oświaty i wychowa-
nia całego makroregionu południowego;

 � bardziej otwarty i szerszy profil badawczy i dydaktyczny poprzez rozwijanie nowych dziedzin 
i dyscyplin naukowych oraz nowych kierunków kształcenia, w większym stopniu związanych 
ze zmieniającymi się potrzebami kraju i regionu;

 � ciągłą poprawę poziomu wykształcenia absolwentów wszystkich etapów, form i kierunków 
kształcenia;

 � zrównoważony rozwój poprzez zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy tradycyjnymi 
a nowymi obszarami badań naukowych i kształcenia;

 � dostosowanie do gwałtownie zmieniających się technik i metod kształcenia i nauczania, zwią-
zanych zwłaszcza z burzliwym rozwojem technologii informatycznych;

 � możliwość przygotowywania w szerszym zakresie absolwentów do różnych form edukacji 
permanentnej i uczenia się przez całe życie;

 � coraz lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów do zmieniającego się rynku pracy po-
przez bliską współpracę z instytucjami mającymi na niego wpływ; 

 � zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich w wymiarze krajowym i mię-
dzynarodowym;

 � coraz większe umiędzynarodowienie badań naukowych i kształcenia poprzez poszerzanie 
kontaktów z innymi uczelniami oraz organizacjami naukowymi w ramach europejskiej prze-
strzeni badawczej i edukacyjnej;

 � unowocześnienie i rozbudowę bazy naukowej oraz infrastruktury technicznej;

 � ułatwienie dostępu do elektronicznych źródeł informacji, niezbędnych do prowadzenia badań 
naukowych.
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UUNIWERSYTET Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijają-
cych się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem nauko-
wo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną 
pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, 
w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodni-
czych i humanistycznych oraz pod względem jakości 
kształcenia na większości kierunków studiów, a także 
pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej 
pracowników i studentów. W ostatnich latach nastąpiła 
gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, 
nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry nauko-
wo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty eduka-
cyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycz-
nego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na 
sześciu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, 
Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matema-
tyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki.

Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie historii oraz stopnia dokto-
ra nauk humanistycznych w 3 dyscyplinach, w zakresie: 
historii, filozofii i nauk o polityce. Prowadzi 9 kierunków 

II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI
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studiów (Historia, Antropologia historyczna, Politologia, Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, 
Stosunki międzynarodowe, Filozofia, Etyka, Socjologia) oraz studia podyplomowe i doktoranckie. 

Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz stopnia 
doktora w 2 dyscyplinach w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa. Prowadzi 4 kierunki 
studiów (Filologia polska, Filologia w zakresie następujących specjalności językowych: angielska, 
germańska, romańska, rosyjska, hiszpańska, włoska), Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych 
w zakresie pedagogiki. Prowadzi 4 kierunki studiów (Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, 
Pedagogika specjalna, Praca socjalna) oraz studia podyplomowe. 

Wydział Geograficzno-Biologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii oraz stopnia doktora nauk biologicz-
nych w zakresie biologii i doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Prowadzi 6 kierunków stu-
diów (Geografia, Ochrona środowiska, Turystyka i rekreacja, Gospodarka przestrzenna, Biologia, 
Chemia), studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
nauk matematycznych i doktora nauk fizycznych. Prowadzi 4 kierunki studiów (Fizyka, Matematyka, 
Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka) oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
sztuk plastycznych oraz stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki 
piękne. Prowadzi 4 kierunki studiów (Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycz-
nych, Grafika, Wzornictwo) oraz studia podyplomowe i doktoranckie.
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Strukturę Uczelni uzupełniają jednostki: 

 � międzywydziałowe: 

 � Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

 � Centrum Sportu i Rekreacji

 � ogólnouczelniane:

 � Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Multimedialnego 

 � Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego 

 � Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń  
i Przesiedleń 

 � Studium Kształcenia Nauczycieli

 � Studium Nauki Języka Polskiego

 � Uniwersytet Dzieci i Rodziców

 � Uniwersytet Trzeciego Wieku

 � Biblioteka Główna

 � Wydawnictwo Naukowe

 � Archiwum

Ponadto niektóre instytuty i katedry prowadzą studia niestacjonarne i podyplomowe w za-
miejscowych ośrodkach dydaktycznych Uniwersytetu.

Na wszystkich poziomach i w poszczególnych formach kształcenia studiuje łącznie 19 592 stu-
dentów i słuchaczy, w tym na:

 � studiach stacjonarnych  10 161

 � studiach niestacjonarnych  6738

 � studiach doktoranckich  227

 � studiach podyplomowych  2466 
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Znaczna ich część, bo ok. 60%, studiuje na kierunkach nienauczycielskich. Pozostali nato-
miast studiują kierunki i specjalności nauczycielskie, uzupełniając swoje kwalifikacje i kompeten-
cje podczas praktyk pedagogicznych i zawodowych w kilkuset placówkach oświatowych, w tym  
w 60 Szkołach Ćwiczeń Uniwersytetu.

 Wskutek nie zawsze sprzyjających rozwiązań ustawowych i pogłębiającego się niżu demo-
graficznego zmniejsza się liczba studentów rozpoczynających naukę – w 2012 r. przyjęto 8755  
kandydatów (z 14 789 zarejestrowanych), w tym na studia stacjonarne – 5290 i na studia niestacjo-
narne – 3465, gdy w 2011 r. odpowiednio: przyjęto 9803, w tym na studia stacjonarne – 6579, i na 
studia niestacjonarne – 3224. Pomimo to Uniwersytet Pedagogiczny nadal zajmuje piąte miejsce 
wśród uczelni krakowskich pod względem liczby studentów i słuchaczy. Uczelnia systematycz-
nie pozyskuje granty, głównie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na rozwijanie nowoczesnych kierunków kształcenia (np. Wzornictwo oraz 
Fizyka z ochroną radiologiczną) bądź na unowocześnienie już istniejących (np. Politologii). 



11

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE

Wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra o najwyższych kwalifikacjach oraz kompetencjach 
dydaktycznych i naukowych, dysponująca pomieszczeniami i pracowniami dydaktycznymi odpo-
wiednio wyposażonymi w środki multimedialne i informatyczne. Znacząco zaawansowany jest 
proces wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Coraz większym zainteresowaniem nauczycieli 
akademickich i studentów cieszą się różnorodne formy kształcenia na odległość oraz edukacji 
permanentnej. Następuje umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego, między innymi poprzez 
otwieranie kursów zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz studiowanie za granicą, zakoń-
czone uzyskaniem podwójnych dyplomów licencjackich bądź magisterskich. Wszystkie wizyto-
wane przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną, a nawet 
wyróżniającą (Pedagogika). Większość kierunków studiów zajmuje w różnych rankingach szkół 
wyższych wysokie miejsca w pierwszej lub drugiej dziesiątce klasyfikowanych form kształcenia.

 Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizuje zespół 800 nauczycieli akademickich: 201 pro-
fesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 484 adiunktów i wykładowców oraz 115 asystentów, 
a także 8 dyplomowanych bibliotekarzy. Ich działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą wspie-
ra 494 pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego, wydawnictwa, administracji i obsłu-
gi, a także pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni. Nauczyciele akademiccy prowadzą 
wszechstronną działalność badawczą, realizując kilkaset projektów we wszystkich niemal dzie-
dzinach i dyscyplinach naukowych i artystycznych, odnotowując liczne sukcesy: między innymi 
w dziedzinie nauk przyrodniczych (Fizyka) posiadają najwyższy wskaźnik cytowań wśród ośrod-
ków badawczych kraju. 

 W ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba projektów badawczych – do 44, na łączną kwo-
tę prawie 7 milionów złotych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znaczna część zadań badawczych i naukowych realizowana jest 
we współpracy z 40 ośrodkami zagranicznymi z większości krajów europejskich. Działalność ba-
dawczą wspiera dobrze zorganizowany system biblioteczno-informacyjny, dysponujący zbiorem 
prawie 700 000 wydawnictw i czasopism, w znacznym już stopniu zdigitalizowanych, a także 
Wydawnictwo Naukowe, publikujące rocznie 70–80 tytułów monografii oraz czasopism nauko-
wych, posiadających atesty parametryczne. Wszystko to sprzyja prawidłowemu rozwojowi kadry 
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naukowo-dydaktycznej i uzyskiwaniu awansów naukowych: rocznie 5–6 tytułów profesora oraz 
8–10 stopni doktora habilitowanego.

 Na osiąganie coraz lepszych wyników badawczych i podnoszenie poziomu kształcenia wpły-
wa znaczna poprawa w ostatnich kilku latach warunków lokalowych oraz unowocześnienie infra-
struktury naukowo-badawczej i dydaktycznej. Oddano do użytku nowy budynek gmachu głów-
nego Uczelni, wyposażony w najnowszą aparaturę oraz sprzęt komputerowy dla przyrodniczych 
i technicznych zespołów naukowo-dydaktycznych. Przekazano także, po generalnym remoncie, 
obiekt dla Wydziału Pedagogicznego, dysponujący nowoczesnymi salami i pracowniami multime-
dialnymi i komputerowymi. Znacznie wzbogaciły one skromną, lecz gruntownie zmodernizowaną 
infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym.

 Wszystko to stanowi podstawę do dalszego intensywnego rozwoju Uniwersytetu w kolejnych 
latach obecnej dekady, zmierzającego do umocnienia jego pozycji w systemie szkolnictwa wyż-
szego w kraju i w Europie oraz przekształcenia w silny ośrodek naukowy i edukacyjny, w szcze-
gólności w zakresie pedagogiki i dydaktyk przedmiotowych. Występują jednak również rozmaite 
utrudnienia i ograniczenia jego rozwoju, związane między innymi z przywołanymi negatywnymi 
skutkami procesów demograficznych w kraju, nie zawsze sprzyjającymi rozwiązaniami ustawo-
wymi i polityką rządową w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, wzmagającą się konkurencyj-
nością na rynku usług edukacyjnych i rywalizacją o dostęp do publicznych środków finansowych, 
wyzwaniami kształtującej się europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Szczególnie nega-
tywnie będą odczuwane w najbliższych latach skutki zmian demograficznych, charakteryzujące 
się znacznym spadkiem liczby osób w grupie wiekowej 18–24 lata, według prognoz aż o 36% do 
2020 roku. Spowoduje to zmniejszenie się liczby kandydatów na studia i w konsekwencji spadek 
liczby studentów. Może to jednak równocześnie stanowić szansę na poprawę jakości kształce-
nia i realizację idei uczelni przygotowującej do nabywania umiejętności i kompetencji uczenia się 
przez całe życie, a także wypracowanie procedur uznawania i certyfikowania efektów kształcenia 
osiąganych nieformalnie. 

 Na trudności te nakładają się uwarunkowania wewnętrzne Uczelni, związane między inny-
mi z brakiem stabilności finansowej, nieadekwatną do wyzwań strukturą zatrudnienia, słabością 
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systemu motywującego do pracy badawczej i kształcenia, niedocenianiem znaczenia badań na-
ukowych w realizacji procesu dydaktycznego, nazbyt dużą indywidualizacją badań naukowych 
oraz rozproszeniem zespołów i zadań badawczych, sprowadzaniem poprawy jakości kształcenia 
do zwiększania liczby godzin zajęć dydaktycznych. Tymczasem struktura tworzonych studiów 
i nadawanych kwalifikacji powinna nadążać za stale zmieniającym się rynkiem pracy i odnosić 
się do konkretnej sytuacji gospodarczej kraju oraz regionu. W najbliższych latach można się spo-
dziewać wzrostu zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy i zaawansowanych technologicznie 
sektorach przemysłu. Należy zatem oczekiwać zmian na rynku pracy, w tym również zmian zwią-
zanych z szeroko rozumianą edukacją i wzrostem zapotrzebowania na pracowników o wysokich 
kwalifikacjach oraz umiejętnościach szybkiego pozyskiwania wiedzy i permanentnego kształce-
nia. To stwarza szansę na zwiększenie zainteresowania kształceniem na poziomie wyższym. 

 Od rozwiązania wymienionych problemów, sprostania wyzwaniom i wykorzystania szans 
uzależnione jest lepsze zharmonizowanie funkcji badawczych, edukacyjnych i wychowawczych 
Uczelni, a dzięki temu zapewnienie jej trwałego rozwoju.
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PROWADZENIE badań naukowych jest podstawowym zadaniem każdej uczelni wyższej, pra-
gnącej sprostać oczekiwaniom współczesności i kształcić studentów na wysokim poziomie. Stały 
rozwój uniwersyteckiego środowiska naukowego, innowacyjność, wysoki poziom oraz upo-
wszechnianie prowadzonych badań decydują o sile Uczelni, pozwalają konkurować w świecie na-
uki, zapewniają znaczącą pozycję zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Uniwersytet 
Pedagogiczny, zaliczając się do średniej wielkości uczelni w kraju, posiada znaczący potencjał 
kadrowy, realizujący zadania w kilku obszarach badawczych. Ich efektywność zależy z jednej 
strony od zaangażowania pracowników, właściwego wykorzystania środków przeznaczonych 
na badania oraz prawidłowego zarządzania nimi w skali Uczelni, a z drugiej strony od czynników 
zewnętrznych, wpływających na finansowanie badań. W najbliższej przyszłości kluczowa w tym 
względzie będzie polityka państwa, decydująca o wielkości środków finansowych przeznaczanych 
na badania naukowe. W ramach Uniwersytetu Pedagogicznego ważne będzie wspieranie harmo-
nijnego rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych, ale i preferowanie projektów opartych 
na innowacyjności, prowadzonych przy współpracy z innymi podmiotami, w tym zagranicznymi. 

P

III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH
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Wynikające stąd cele i zadania strategiczne to:

Poprawa warunków rozwoju badań naukowych 

 � dążenie do osiągania jak najwyższych kategorii naukowych przez poszczególne Wydziały; eli-
minowanie przyczyn stagnacji w rozwoju jednostek organizacyjnych; 

 � wspieranie rozwoju wyróżniających się pracowników, prowadzących badania na najwyższym 
poziomie, wprowadzenie kompleksowego sposobu rozliczania efektów pracy naukowej i dy-
daktycznej;

 � dostosowanie struktury organizacyjnej Uczelni do zmieniających się warunków i potrzeb 
poprzez tworzenie nowych wydziałów bądź jednostek międzywydziałowych (np. Wydziału 
Neofilologii, Wydziału Politologii);

 � stworzenie systemu oceny jakości badań, spójnego z dobrymi praktykami w nauce;

 � monitorowanie indywidualnego rozwoju naukowego młodych pracowników;

 � powiązanie wewnętrznego finansowania badań z osiąganymi efektami naukowymi; 

 � wprowadzenie mechanizmów motywacji nauczycieli akademickich do pozyskiwania funduszy 
na działalność naukową oraz publikowanie wyników badań w renomowanych wydawnictwach 
i czasopismach naukowych; utworzenie Rektorskiego Funduszu Przekładowego;

 � kształtowanie właściwego wzoru uczonego-mistrza, przewodnika, kierownika zespołu badaw-
czego.

Umiędzynarodowienie badań

 � rozszerzanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi poprzez wymianę pracowni-
ków naukowych, wysyłanie i przyjmowanie na staże młodych badaczy; 

 � promowanie nowatorskich badań w ramach międzynarodowych zespołów naukowych, m.in. 
nad współczesnymi procesami globalizacyjnymi, starzeniem się społeczeństwa, zrównoważo-
nym rozwojem, gender, organizacją i zarządzaniem edukacją;
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 � tworzenie czasopism naukowych o zasięgu europejskim i charakterze interdyscyplinarnym;

 � wzmożenie aktywności w staraniach o pozyskanie środków na badania naukowe z Unii 
Europejskiej;

 � upowszechnianie rezultatów badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Wzmacnianie infrastruktury badawczej

 � monitorowanie racjonalnego wykorzystania aparatury badawczej;

 � przebudowa i rozbudowa wewnętrznego systemu wspomagania badań naukowych;

 � doskonalenie i poszerzanie systemu informatycznego; 

 � udoskonalanie i rozbudowa systemu informacyjno-bibliotecznego.

Interdyscyplinarność i powiązanie z regionem

•	 poszerzanie interdyscyplinarności badań naukowych;
•	 tworzenie zespołów podejmujących tematy wykraczające poza tradycyjne obszary ba-

dań; 
•	 stworzenie z wykorzystaniem nauk pedagogicznych i we współpracy z innymi instytucja-

mi naukowymi jednego z Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, koordynującego 
szeroko rozumiane, wszechstronne badania nad systemem edukacji;

•	 wdrażanie rozwiązań organizacyjnych ułatwiających badania interdyscyplinarne; 
•	 silniejsze powiązanie badań z potrzebami miasta i regionu;
•	 inicjowanie i prowadzenie wszechstronnych badań nad dydaktyką szkoły wyższej;
•	 powołanie centrum monitoringu rynku edukacyjnego, opracowującego profesjonalne, 

komercyjne analizy i ekspertyzy oferowane rozmaitym instytucjom działającym na tym 
rynku.
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PODNIESIENIE atrakcyjności studiowania na Uniwersytecie Pedagogicznym wymaga stałego 
umacniania autorytetu Uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą, stworzenia dla niej dobrze roz-
poznawalnej i pozytywnie kojarzonej marki. Związane z tym główne działania strategiczne to:

 � zapewnienie kandydatom i studentom możliwości studiowania zgodnie z ich zainteresowa-
niami (możliwość wyboru kursów, specjalności);

 � stworzenie warunków do szybkiego reagowania na potrzeby rynku, pozyskanie i wykorzysta-
nie pozabudżetowych środków na potrzeby finansowania procesu edukacyjnego; 

 � sprawne i nowoczesne działania kadry dydaktycznej, szybkie reagowanie na nowe potrzeby 
edukacyjne.

IV.  UATRAKCYJNIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ 

P
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To zadania, które wymagają następujących działań: 

Dążenie do akademickiej doskonałości 

1. W celu zapewnienia aktualności programów na-
uczania, specjalności oraz kierunków kształcenia 
konieczne jest szerokie uwzględnianie preferencji 
i oczekiwań kandydatów i studentów, m.in. na pod-
stawie wyników badań ankietowych. 

2. Programy powinny w swojej konstrukcji – poza zakre-
sem merytorycznym – promować postawy prospo-
łeczne i poszerzać umiejętności pracy w zespołach, 
współpracy, planowania itp. Powinny być zorien-
towane na praktyczne wykorzystywanie wyników 
badań naukowych, elastyczne zarówno w zakresie 
struktury nauczania, jak i możliwości dostosowania 
do odbiorcy oraz dawać studentom szerokie możli-
wości wyboru. Student powinien być przekonany, że 
bierze udział w nowoczesnym i rzetelnym procesie kształcenia, którego efekty dają mu solidne 
i pewne podstawy do funkcjonowania w społeczności europejskiej. Programy powinny sprzyjać 
umiędzynarodowieniu procesu kształcenia. 

3. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi i posiadającymi do-
świadczenia na polu pedagogicznym i dydaktycznym, dla wykorzystywania ich w konstruowa-
niu programów i kształceniu studentów. Należy zastanowić się nad włączeniem do procesu 
konstruowania programów nauczania przedstawicieli pracodawców, osób mających doświad-
czenie praktyczne, specjalistów w wybranych dziedzinach, których wiedza i doświadczenie 
oraz praktyka zawodowa pozwoliłyby dostosowywać działania dydaktyczne Uczelni do kon-
kretnych potrzeb rynku, zwiększając tym samym konkurencyjność jej absolwentów. 
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4. Dbałość o wysoki poziom kadry dydaktycznej, badań naukowych w zakresie pedagogiki i dy-
daktyk przedmiotowych, stwarzanie warunków do kreowania autorytetów, ekspertów, pro-
mowanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych kadry uniwersyteckiej.

5. Angażowanie studentów różnych stopni i form kształcenia do prowadzenia badań naukowych.

Działania na rzecz wysokiej konkurencyjności absolwentów na rynku pracy 

1. Realizacji tego celu sprzyjać musi wzrost autorytetu Uniwersytetu, wynikający z prowadze-
nia wysokiej jakości działań nie tylko w zakresie konstruowania znakomitych, profesjonalnych 
programów nauczania, wykorzystania wiedzy i umiejętności kadry, ale także zapewnienie ab-
solwentom – oprócz wykształcenia teoretycznego – również przygotowania praktycznego, 
nauczenie ich samodzielności i kreatywności. Promowane być muszą działania studentów 
przyczyniające się do wyróżniających ich sukcesów, w tym zdobywania nagród i wyróżnień. 

2. Konieczne jest stworzenie warunków do spędzania przez studentów na Uczelni czasu nie tylko 
w związku z procesami dydaktycznymi, lecz także w celu rozwijania życia społecznego, zarów-
no formalnego, jak i nieformalnego, nie tylko w salach dydaktycznych i na korytarzach, lecz 
także w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach, łatwo dostępnych zarówno dla 
studentów, jak i dla kadry akademickiej.

Umiędzynarodowienie społeczności studenckiej 

1. Podjęcie działań w celu poszerzenia rekrutacji studentów z zagranicy. 

2. Nawiązanie kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami oferującymi 
możliwość współpracy i pozyskiwania stypendiów międzynarodowych. Wspieranie studentów 
aplikujących o stypendia i wyjazdy zagraniczne. 

3. Szersze i aktywniejsze wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają już podpisane międzynaro-
dowe umowy o współpracy między UP a zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
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Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami zawodowymi

Należy prowadzić zdecydowanie aktywniejsze, bezpośrednie działania promocyjne w szkołach, 
zwłaszcza ponadgimnazjalnych, a także wyższych szkołach zawodowych. W działania te powin-
ni być włączeni nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, lecz także studenci, którzy osobistą 
postawą, wiedzą oraz atrakcyjnością jej przekazu mogą przysłużyć się tworzeniu pozytywnego 
wizerunku UP. Ważną rolę w popularyzowaniu oferty edukacyjnej Uczelni wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych powinien odgrywać organizowany corocznie pod patronatem jednego 
z Wydziałów ogólnopolski konkurs „Zdobądź indeks UP”.

Współpraca z pracodawcami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty

Do procesu planowania kierunków i form kształcenia należy włączyć przedstawicieli instytucji 
posiadających wiedzę na temat rynku oświatowego i rynku pracy dla przyszłych absolwentów 
Uczelni. 
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UUNIWERSYTET Pedagogiczny winien przeja-
wiać nieustanną troskę o wysoką jakość procesu 
dydaktycznego. Uczelnia powinna dbać o za-
pewnianie studentom i doktorantom dobrych 
warunków do nauki i rozwoju osobistego, dają-
cych im satysfakcję ze studiowania. Wypełnianie 
zadań edukacyjnych w zakresie prowadzonych 
studiów wszystkich stopni, jak i różnorodnych 
form kształcenia w ramach edukacji dorosłych, 
winno być prowadzone w poczuciu odpowie-
dzialności za nadawane kwalifikacje i kompe-
tencje, które mają umożliwiać absolwentom 
sprawne poruszanie się na konkurencyjnym ryn-
ku pracy i uczenie się przez całe życie. Oznacza 
to stałe unowocześnianie i uatrakcyjnianie oferty 
dydaktycznej, dostosowywanie jej do zmieniają-
cych się warunków, a także systematyczne pod-
noszenie poziomu umiejętności dydaktycznych 
nauczycieli akademickich. 

V.  DOSKONALENIE PROCESU EDUKACJI  
I PRZYGOTOWANIE DO UCZENIA SIĘ  
PRZEZ CAŁE ŻYCIE
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 Jednocześnie wspierać należy działania związane z umiędzynarodowieniem procesu dydaktyczne-
go, poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach oferowanych programów studiów, 
stwarzanie warunków dla zwiększania mobilności studentów, doktorantów, a także pracowników 
naukowo-dydaktycznych. 
 Zapewnienie warunków optymalnego rozwoju wymaga promowania rozwiązań umożliwiających 
indywidualizację procesu kształcenia i wszechstronnego wspierania studentów wykazujących 
predyspozycje do pracy naukowej. 

Dostosowanie oferty dydaktycznej i sposobu realizacji kształcenia do zróżnicowanych i zmienia-
jących się potrzeb poszerzającego się kręgu odbiorców powinno się dokonywać poprzez:

 � dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zapo-
trzebowania społecznego zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji;

 � projektowanie i realizację procesu dydaktycznego wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi, 
w tym zwłaszcza organizacjami pracodawców; 

 � tworzenie studiów (w szczególności II stopnia) oraz ustalanie zasad rekrutacji, tak aby były one 
dostępne dla absolwentów różnych kierunków studiów niższego stopnia;
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 � prowadzenie kształcenia na kierunkach mieszczących się w obszarach branżowych związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem, a także w obszarach uznanych za kluczowe dla wzmoc-
nienia kadr dla polskiej gospodarki;

 � uruchamianie studiów III stopnia w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada 
stosowne uprawnienia do nadawania stopni naukowych;

 � wspieranie rozwoju kierunków studiów o charakterze międzyobszarowym;

 � wspieranie działań stymulujących indywidualizację procesu kształcenia; 

 � zwiększanie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych;

 � wspieranie wykorzystywania nowych technologii kształcenia; 

 � rozwijanie alternatywnych wariantów studiów (np. studia zdalne); 

 � stwarzanie warunków i możliwości realizacji różnych ścieżek kształcenia (a zwłaszcza różnych 
dróg dochodzenia do konkretnych kwalifikacji formalnych).

Budowanie i promowanie oferty uczenia się przez całe życie wymaga:

 � kierowania oferty edukacyjnej do osób w różnym wieku poprzez realizację idei Uniwersytetu 
Otwartego, w którego skład wejdą: Uniwersytet Dzieci i Rodziców, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Europejskie Centrum Edukacji Informatycznej i Multimedialnej;

 � tworzenia zgodnej z potrzebami rynku pracy oferty studiów podyplomowych, w tym także na 
zamówienie i przy udziale podmiotów gospodarczych;

 � rozwijania krótkich form doskonalenia zawodowego i kształcenia, takich jak kursy, szkolenia, 
warsztaty itp.;

 � oferowania modułów (bloków) programowych umożliwiających zdobycie formalnych kwalifi-
kacji potwierdzonych świadectwem lub certyfikatem;

 � stworzenia oferty kształcenia przedmaturalnego, przeznaczonej dla uczniów szkół średnich 
(Uniwersytet Licealisty).
W celu wspierania realizacji idei uczenia się przez całe życie Uczelnia powinna opracować 

i wdrożyć procedurę uznawania efektów osiągniętych w sposób nieformalny („nietradycyjny”).
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Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia to zadanie, które powinno 
być realizowane poprzez:

 � usprawnienie systemu monitorowania i analizy procesu kształcenia, w tym weryfikacji i warto-
ściowania efektów kształcenia; 

 � podejmowanie działań na rzecz rozbudowy i unowocześniania bazy dydaktycznej, kulturalnej 
i sportowej, ciągłe modernizowanie infrastruktury dydaktycznej;

 � rozwój systemów informatycznych i informacyjnych wspierających kształcenie i organizację 
kształcenia;

 � stałą kontrolę warunków prowadzenia zajęć;

 � stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu badania losów absolwentów.

Tworzenie równych szans studiowania osobom niepełnosprawnym to zadanie wymagające: 

 � usuwania barier architektonicznych;

 � wyposażenia Uczelni w niezbędne narzędzia dydaktyczne odpowiadające rodzajom niepełno-
sprawności studentów;

 � przygotowania kadry do specyficznych zadań dydaktycznych związanych z pracą ze studenta-
mi niepełnosprawnymi;

 � opracowanie zasad motywowania i wynagradzania pracowników wypełniających te zadania.

Umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego wymaga:

 � połączenia go z umiędzynarodowieniem prowadzonych na Uczelni badań naukowych;

 � rozwijania współpracy międzynarodowej i tworzenia międzynarodowych programów studiów 
i podwójnych dyplomów oraz programów wymiany studenckiej w ramach staży. Wspólne stu-
dia i podwójne dyplomy powinny dotyczyć szczególnie oferty studiów II i III stopnia. Konieczne 
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jest strategiczne dobieranie partnerów do tej współpracy, aby jej atrakcyjność była atutem 
oferowanych studiów;

 � przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej w języku angielskim dla studentów zagranicz-
nych oraz studentów Uczelni (w tym studiów podyplomowych), a także oferty edukacyjnej dla 
studentów rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych; kursy w języku angielskim powinny być 
proponowane na wszystkich stopniach studiów, także na poziomie studiów doktoranckich;

 � przygotowania spójnego, atrakcyjnego programu studiów doktoranckich, zachęcającego do 
podjęcia ich także przez studentów zagranicznych;

 � zwiększenia liczby pobytów doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych, zobowią-
zania opiekunów naukowych doktorantów do wspierania ich mobilności poprzez zwiększenie 
informacji o możliwych grantach i stażach zagranicznych oraz budowania współpracy w ra-
mach wspólnego prowadzenia prac doktorskich;

 � zwiększenia dostępności informacji na temat mobilności młodych badaczy, grantów, pomocy 
w dołączaniu do międzynarodowych grup badawczych;

 � zwiększenia liczby przyjeżdżających na Uczelnię zagranicznych nauczycieli akademickich; 

 � przygotowania dokumentów związanych z procesem kształcenia (strony wydziałów, instytu-
tów, opisy kierunków i specjalności, karty kursów itp.) w języku angielskim; 

 � przygotowania informacji w języku angielskim na temat prowadzonych badań naukowych; 

 � zachęcania studentów do uczestnictwa w kursach udostępnianych on-line przez uniwersytety 
zagraniczne, szczególnie takich, które rozwijają komunikację międzykulturową i wzbogacają 
doświadczenia językowe;

 � modyfikacji systemu nauczania języków obcych w taki sposób, aby było ono bardziej efektyw-
ne i dostosowane do specjalizacji studentów, a także by koncentrowało się na języku specja-
listycznym.
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UCZELNIA w latach 2014–2020 będzie podejmowała działania 
zmierzające do pozyskania środków z MNiSW oraz funduszy eu-
ropejskich z przeznaczeniem na rozwój i unowocześnienie infra-
struktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz 
działalności naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką, obej-
mujące przede wszystkim:

 � budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów, 
wraz z ich wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno-badawczą 
wykorzystywaną w procesie kształcenia oraz inne nowoczesne 
rozwiązania pozwalające na dostosowanie stanu technicznego 
do obowiązujących wymagań i przyjmowanych zadań;

 � wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i sieci teleinforma-
tyczne umożliwiające szybką komunikację między budynkami;

 � podnoszenie jakości i efektywności procesów zarządzania 
Uczelnią poprzez szerokie wykorzystywanie w sferze zarzą-
dzania nowoczesnych technik i technologii, w tym informa-
tycznych, internetowych i mobilnych;

 � zakup aparatury badawczej i specjalistycznej oraz materiałów 
niezbędnych do prowadzenia badań i kształcenia na najwyż-
szym, światowym poziomie;

 � modernizację i rozwój infrastruktury socjalno-bytowej oraz sporto-
wej dla lepszego zaspokojenia potrzeb pracowników i studentów; 

 � modernizację infrastruktury pod kątem dostosowania obiek-
tów dla osób niepełnosprawnych.

VI. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

U
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PROWADZONA przez uczelnie publiczne gospodarka finansowa bazuje na dotacjach z budżetu 
państwa oraz przychodach własnych. Dotacja na działalność Uczelni uzyskiwana z budżetu pań-
stwa pokrywa w 63% koszty związane z utrzymaniem oraz rozwojem Uczelni. Dochody własne, 
uzyskiwane w 90% ze studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych i kursów, pokrywają kolej-
ne 21% kosztów. Pozostałą część środków Uczelnia musi pozyskać z innych źródeł, m.in. poprzez 
uczestnictwo w programach dydaktycznych i naukowo-badawczych, w tym także finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej.

VII.  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU

P
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 W celu zwiększenia przychodów uzyskiwanych z dotacji przeznaczonej na działalność Uczelni 
należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia i bardziej efektywnego wykorzystania poten-
cjału naukowo-badawczego oraz dydaktycznego poprzez :

 � zwiększenie liczby studentów na studiach III stopnia (doktoranckich), zarówno w formie stu-
diów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; 

 � zwiększenie wymiany studentów z ośrodkami zagranicznymi;

 � pozyskiwanie studentów z zagranicy poprzez otwieranie kierunków studiów prowadzonych 
w języku obcym (preferowany jest język angielski), co umożliwi Uczelni zwiększenie przycho-
dów, a zarazem uatrakcyjni ofertę edukacyjną;

 � rozszerzenie działalności Studium Języka Polskiego w celu uzyskania uprawnień Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia rocznych kursów przygotowujących cudzo-
ziemców do podjęcia nauki w języku polskim;

 � pozyskanie profesorów z zagranicy do prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

 � zwiększenie liczby realizowanych grantów krajowych i zagranicznych;

 � komercjalizację wyników badań oraz rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 
zwłaszcza w sektorze gospodarki.

 Wszystkie te zabiegi umożliwią pozyskanie wyższych dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na działalność Uczelni oraz pomogą w dywersyfikacji przychodów, a więc w zapewnie-
niu ich większej stabilności. Trzeba podjąć działania prowadzące do uzyskania jak najwyższych 
kategorii naukowych dla wydziałów, aby zwiększyć fundusze otrzymywane na działalność statu-
tową. Należy także podejmować i rozwijać współpracę z placówkami oświatowymi, podmiotami 
gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

W celu ograniczenia wydatków należy natomiast zminimalizować koszty wynagrodzeń oso-
bowych poprzez ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych na rzecz powiększenia etatowej 
kadry dydaktycznej, co umożliwi zwiększenie dotacji podmiotowej, oraz ograniczyć liczebność 
kadry wspomagającej kształcenie (pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjni, biblioteki 
itd.) do faktycznych potrzeb w poszczególnych jednostkach. W celu zmniejszenia liczby godzin 
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ponadwymiarowych, zwłaszcza na studiach stacjonarnych, należy częściej sięgać po nowoczesne 
techniki kształcenia, jak e-learning, dostosowywać plany studiów do potrzeb rynku i możliwości 
finansowych Uczelni. Trzeba również zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury Uczelni po-
przez bardziej racjonalne planowanie zakupów środków trwałych. Ponadto należy podjąć przed-
sięwzięcia pozwalające na zmniejszenie kosztów usług obcych przez zapewnienie ich realizacji 
własnymi siłami. 

 W celu dalszego rozwoju Uczelni należy dążyć do osiągnięcia jak największej nadwyżki przy-
chodów nad kosztami, a zysk przekazywać na fundusz rozwoju Uczelni, dzięki czemu można bę-
dzie w przyszłości realizować zadania związane z utrzymaniem i rozwojem jej infrastruktury.
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PRZYSZŁA działalność Uniwersytetu, wzrost jego poten-
cjału naukowo-badawczego i dydaktycznego zależy także 
w dużym stopniu od sprawności organizacyjnej struktur admi-
nistracyjnych, zarówno administracji centralnej, administra-
cji wydziałowych, jak i jednostek naukowo-dydaktycznych. 
Administracja powinna być sprawna, w przyjazny sposób uła-
twiać kadrze naukowo-dydaktycznej i studentom wypełnianie –  
na najwyższym poziomie – podstawowych obowiązków i in-
nych planowanych zadań. Studenci, doktoranci Uniwersytetu 
oraz kandydaci na studia powinni mieć poczucie, że jest to 
instytucja stworzona i działająca dla nich. Uczelnia nie będzie 
mogła spełniać swojej roli wychowawczej, jeśli interesanci 
w dziekanatach i innych jednostkach nie będą sprawnie, kom-
petentnie, a także uprzejmie obsługiwani. 

 Aby administracja prawidłowo i efektywnie wykonywała 
postawione przed nią zadania, konieczna jest jej dobra orga-
nizacja oraz sprawne zarządzanie. Nie osiągniemy tego bez 
przejrzystości obowiązujących zasad, a w szczególności jeśli 
nie wprowadzimy zasady jednoosobowej odpowiedzialności 
za realizowane zadania i procesy. 

 Powinniśmy także dążyć do upraszczania i informatyzacji 
procedur, wspierając jednocześnie wzrost kompetencji i pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji 
oraz premiując odpowiednie postawy i zachowania. 

VIII. ADMINISTROWANIE UCZELNIĄ

P
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 Wobec szybkich zmian w rozwoju społeczeństwa, związanych z tym oczekiwań wobec 
Uniwersytetu, zmian zasad finansowania nauki, konieczne jest uelastycznienie struktur organiza-
cyjnych Uczelni, w tym także administracyjnych. Zmiany te muszą jednak wynikać z przemyśleń 
i dyskusji, będących logiczną konsekwencją założeń rozwojowych. 

W planowanym okresie należy ukształtować sprawną administrację – przyjazną społeczności 
akademickiej, a cel ten można osiągnąć przez takie działania, jak:

 � przegląd i racjonalizację zatrudnienia we wszystkich jednostkach administracyjnych;

 � wprowadzenie jasnego systemu oceny pracowników administracji, połączonego z przejrzys- 
tym systemem awansu i wynagrodzeń;

 � wprowadzenie systemu motywującego pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych;

 � dostosowanie kompetencji pracowników administracyjnych do powierzonych im obowiązków 
poprzez szkolenia i doskonalenie umiejętności;

 � poprawę jakości komunikacji wewnętrznej oraz znajomości norm prawnych i procedur regula-
cyjnych wśród pracowników;

 � unifikację i standaryzację dokumentów;

 � wdrożenie systemu informatycznego Uczelnia XP do obsługi procesu dydaktycznego i badań 
naukowych; 

 � optymalizację i usprawnienie procesu obiegu dokumentów poprzez wdrażanie dedykowane-
go systemu informatycznego;

 � zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków na działalność badawczą i dydaktyczną, 
zarówno ze źródeł krajowych, jak i Unii Europejskiej, m.in. poprzez zapewnienie prawidłowej 
obsługi administracyjnej w procesie pozyskiwania i realizacji krajowych i zagranicznych pro-
jektów badawczych; 

 � utworzenie systemu ciągłej informacji o źródłach finansowania działalności badawczej i proce-
sach pozyskiwania środków finansowych;

 � opracowanie strategii marketingowej w zakresie sprzedaży usług i produktów badawczych 
przez jednostki naukowo-dydaktyczne i pracowników Uniwersytetu.
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WW OSTATNIM dziesięcioleciu doszło do rozszerzenia tradycyjnych funkcji Uniwersytetu, jakimi 
są kształcenie i prowadzenie badań naukowych, o tzw. trzecią misję, określaną jako kreowanie 
wzajemnych relacji Uczelni z otoczeniem. Akcentuje się coraz wyraźniej konieczność budowa-
nia trwałych więzi uniwersytetów ze środowiskami lokalnymi, otoczeniem biznesowym i rządo-
wo-samorządowym. Uczelnie w coraz większym stopniu dążą do stworzenia systemu wartości, 
zbudowanego wokół społecznej odpowiedzialności, aby stać się instytucjami jak najlepiej służą-
cymi otoczeniu. Stopień realizacji tych oczekiwań jest miarą ich społecznej odpowiedzialności. 
Postulaty te są zgodne ze wspólnymi celami edukacji wyższej, sformułowanymi w dokumentach 
Procesu Bolońskiego oraz Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

Celem Uniwersytetu w najbliższych latach jest zintensyfikowanie dotychczasowych form 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym, jak również an-
gażowanie się i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz regionu i kraju. Uniwersytet powinien 
odgrywać znaczącą rolę w promowaniu edukacji i nauki wśród mieszkańców regionu oraz przy-
czyniać się w istotny sposób do utrzymywania wizerunku Krakowa jako wiodącego ośrodka na-
ukowego nie tylko w regionie, ale także całym kraju. 

IX.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, 
REGIONALNYM I OGÓLNOPOLSKIM
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Kształtowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym i regionalnym obejmuje:

 � udostępnienie infrastruktury Uczelni w celu organizowania przedsięwzięć ważnych dla regio-
nu (np. konferencji, warsztatów, szkoleń);

 � obejmowanie mecenatem lub patronatem przedsięwzięć organizowanych w regionie;

 � merytoryczne zaangażowanie w inicjatywy ważne dla regionu i kraju poprzez organizo-
wanie wykładów otwartych, warsztatów, festiwali, wystaw i koncertów itp. (temu zadaniu 
służy organizowanie na naszej Uczelni np. Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego 
oraz dni otwartych poszczególnych jednostek, Międzynarodowego Tygodnia Open Access, 
Nocy w Bibliotece, spotkań z nauką – Krakowskie Spotkania z Nauką, udział w Festiwalu 
Nauki w Krakowie); w działalność tę zaangażowane są też Europejskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Multimedialnego, Biblioteka Główna oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń, realizujące projekty naukowe i edukacyjne skierowane do mło-
dzieży i społeczności lokalnych; w 2013 r. zainaugurowano prace nad utworzeniem Muzeum 
Podręcznika, będącego placówką edukacyjną i naukową służącą upowszechnianiu wiedzy 
o polskiej pedagogice w szerokich kręgach społeczeństwa;

 � umocnienie współpracy ze szkołami i władzami oświatowymi służące kreowaniu wizerunku 
Uczelni otwartej na potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego;

 � udział w edukowaniu społeczeństwa w każdym wieku – Uniwersytet Pedagogiczny angażu-
je się w ten proces poprzez działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców (funkcjonującego od 
2011 r.) oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku (inauguracja 1 X 2013); 

 � udostępnianie materiałów bibliotecznych i elektronicznych źródeł informacji społecznościom 
spoza Uniwersytetu Pedagogicznego;

 � upowszechnianie wyników badań w formie publikacji w repozytoriach i bibliotekach cyfro-
wych, pisanie podręczników szkolnych, organizowanie i współorganizowanie imprez popular-
nonaukowych;

 � popularyzację nauki poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez popularnonaukowych;

 � wzmocnienie więzi z absolwentami Uniwersytetu.
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Współpraca z pracodawcami

Otwarcie się Uczelni na oczekiwania gospodarki poprzez:

 � zwiększenie udziału Uczelni w przedsięwzięciach badawczo-eksperckich, prognostycznych 
i doradczych, służących zrównoważonemu rozwojowi regionu, kraju i poprawie jakości życia;

 � wspieranie rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy do gospodarki. 
 
Kształtowanie oferty edukacyjnej pod kątem lokalnego i globalnego rynku pracy, czemu służy: 

 � wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów, zbieranie 
opinii o proponowanych kierunkach rozwoju Uczelni i sposobach ich realizacji, np. poprzez 
organizację Targów Pracy, Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery czy spotkań z pracodawcami;

 � wspólne formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badaw-
czej do aktualnych oczekiwań firm i instytucji, np. organizacja projektów typu Akademia 
Biznesu Capgemini (z firmą Capgemini), Akademia Profesjonalistów (z firmą Alexander Mann 
Solutions); szkolenia, których program konsultowany jest z przyszłymi pracodawcami, organi-
zuje np. Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego;

 � angażowanie pracodawców w proces kształcenia polegający m.in. na współtworzeniu i opinio-
waniu programów studiów, proponowaniu i opiniowaniu tematów prac dyplomowych; 

 � organizowanie studiów podyplomowych, których programy dostosowane są do potrzeb przy-
szłych pracodawców i tworzone we współpracy z nimi;

 � umożliwienie studentom Uczelni odbywania praktyk programowych, realizacji prac dyplomo-
wych oraz staży zawodowych. 

Współpraca z administracją i samorządami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi

 � włączanie się w inicjatywy i projekty władz miasta, władz samorządowych, wyższych uczelni 
itp. (np. małopolska chmura edukacyjna, profesjonalne doradztwo, ekspertyzy dla administra-
cji i samorządów lokalnych);
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 � współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, np. z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami adopcyjnymi, kuratorskimi 
ośrodkami pracy z młodzieżą, fundacjami i organizacjami społecznymi, organizacjami poza-
rządowymi, policją, służbą zdrowia, samorządami terytorialnymi w zakresie konsultacji pla-
nów i programów nauczania, praktyk studenckich, stażów zawodowych, badań naukowych 
prowadzonych przez studentów oraz pracowników Uczelni;

 � wspieranie inicjatyw samorządu lokalnego związanych z aktywizacją zawodową studentów 
i absolwentów.

Współpraca z resortami i instytucjami administracji rządowej

 � współpraca z organami administracji rządowej w zakresie ekspertyz, diagnoz, projektów 
badawczych, programów nauczania, organizowanie kierunków zamawianych; zintensyfiko-
wanie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; 

 � prowadzenie badań naukowych z udziałem lub na zamówienie instytucji zewnętrznych;

 � uczestnictwo w publicznych debatach, opiniowaniu projektów zmian w organizacji badań na-
ukowych, szkolnictwa wyższego i całego systemu oświaty; 

 � zinstytucjonalizowana współpraca z systemem oświaty.

Współpraca ze środowiskiem międzynarodowym

 � dążenie do zwiększenia liczby porozumień i umów o współpracy z uczelniami i podmiotami 
zagranicznymi, w szczególności w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych (realizacja 
projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w tym wspólnych programów 
studiów, podwójnych dyplomów) i naukowych, a także wymiany studentów, doktorantów 
oraz pracowników; 
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 � korzystanie z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatyw wspólnotowych;

 � pozyskiwanie przez pracowników naukowo-dydaktycznych grantów europejskich i mię-
dzynarodowych w ramach mechanizmów, takich jak: Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundacja Polsko-Czeska, 
Europejski Program Współpracy Terytorialnej, Lifelong Learning Programme i innych;

 � włączenie się Uczelni w realizację programów europejskich, związane z możliwością odbywa-
nia staży zagranicznych przez studentów.
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ZZMIENIAJĄCE się otoczenie Uczelni, a zwłaszcza uwarunkowania rynku pracy, zmiany demogra-
ficzne i techniczno-informatyczne stawiają przed promocją Uczelni nowe wyzwania. Środowisko kra-
kowskie, w którym funkcjonuje Uniwersytet, stwarza szczególne trudności i wymagania, jest bowiem 
przesycone ofertami ze strony licznych uczelni publicznych i prywatnych. Dlatego zagadnienie pro-
mocji Uniwersytetu Pedagogicznego musi się stać jednym z głównych celów strategii jego rozwoju. 
Jej zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Uniwersytetu 
oraz podnoszenie jego atrakcyjności, popularności i konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

 W podejmowanych działaniach promocyjnych należy uwzględnić propagowanie działalności 
naukowej, osiągnięć badawczych i artystycznych. Wizerunek Uczelni niewątpliwie wzmacniają 
także sukcesy jego absolwentów. Należy zatem pokazywać i nagłaśniać kariery wybranych spo-
śród nich. 

 Nie wystarczy jednak promocja ukierunkowana na lokalnego odbiorcę. Należy zatem zinten-
syfikować działania i rozpowszechnić informację o ofercie studiów wśród młodzieży z innych wo-
jewództw i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o nowoczesnej bazie lokalowej, 
pomocy socjalnej i wsparciu, jakie Uczelnia oferuje przyszłym studentom.

X. PROMOCJA UCZELNI
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 Promocja Uniwersytetu Pedagogicznego dodatkowo powinna objąć rynek zagraniczny, 
w celu pozyskiwania obcokrajowców na studia. Promocja zagraniczna może odbywać się m.in. 
przy udziale jednostek naukowo-badawczych, z którymi Uniwersytet ma podpisane umowy 
o współpracy. 

 Aby pozyskać studentów z zagranicy, konieczne będzie nawiązanie współpracy z Centrami 
Informacji Europejskiej (bardzo prężnie działającymi np. na Ukrainie) oraz przygotowanie reklam, 
które pojawią się w mediach, Internecie (np. na Białorusi i Ukrainie). Ponadto w promocję powinny 
zostać włączone organizacje polonijne i pozyskani do niej ambasadorzy oraz inni przedstawiciele 
służb dyplomatycznych, których zadaniem będzie rozpowszechnienie idei kampanii w swoich kra-
jach. Dla studentów zagranicznych należy przygotować odpowiednią ofertę edukacyjno-socjalną, 
uwzględniającą możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych (m.in. przez Studium 
Nauki Języka Polskiego) kursach adaptacyjno-językowych.

 Specyfika działalności w świecie pełnym rozmaitych ofert i wielu możliwości wyboru wymaga 
doboru najlepszych (sprawdzonych, skutecznych) metod i narzędzi marketingowych. Duże pole 
działania dają Internet i media, z których chętnie i swobodnie korzysta młodzież. Dobrze przy-
gotowane (również obcojęzyczne), wysoko pozycjonowane strony WWW, kampania AdWords 
(linków sponsorowanych), listy e-mailingowe, profile na licznych portalach edukacyjnych i spo-
łecznościowych (Facebooku i Twitterze) dają gwarancję, że informacja dotrze do osób zaintereso-
wanych naszą ofertą – w kraju i poza jego granicami.

Konkretne cele działalności promocyjnej są następujące:

 � kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako instytucji o ugruntowanej tradycji i wysokiej 
jakości kształcenia;

 � uzyskanie wysokiej rozpoznawalności marki Uniwersytetu Pedagogicznego (nazwy i loga);

 � zwiększenie liczby studentów krajowych i zagranicznych; 

 � stworzenie wizerunku Uczelni jako wiodącego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadry na-
uczycielskiej;

 � zwiększenie udziału Uczelni w kreowaniu polityki edukacyjnej i oświatowej w regionie i kraju.
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Wynikające z powyższego zadania to:

 � stworzenie systemu doradztwa – wspomagania i wyboru kierunku studiów;

 � stworzenie zespołu ekspertów, zabierających głos w sprawach kształcenia, a przez to promu-
jących Uczelnię jako ośrodek badawczy, opiniotwórczy, ekspercki – wypowiadający się w kwe-
stiach kształcenia i edukacji w Polsce;

 � publikacje i uczestnictwo w międzynarodowych programach;

 � promocja badań i osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu, realizowana przy współ-
udziale Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Biblioteki Głównej; stworzenie multime-
dialnych stron wydziałowych, przedstawiających dorobek naukowy, prowadzone prace ba-
dawcze i informujących o realizowanych grantach (filmy, reportaże i wywiady o tematyce 
badawczej, kulturalnej);

 � utworzenie czasopism (uczelnianych, wydziałowych) w formie elektronicznej i tradycyjnej;

 � udział w zagranicznych projektach ministerialnych;

 � ułatwienie i uproszczenie dostępu do pomocy materialnej (domy akademickie, stypendia);

 � promocja młodych talentów – studentów i absolwentów;

 � wprowadzanie i monitorowanie spójnego systemu corporate design (identyfikacja wizualna 
Uczelni);

 � udział w targach edukacyjnych w kraju i za granicą, przygotowywanie i kolportaż materiałów 
promocyjnych (ulotki, informatory, banery itp.);

 � aktywna i regularna obecność w portalach społecznościowych;

 � współpraca z instytucjami oświatowymi zarówno z terenów Małopolski, jak i całego kraju;

 � intensyfikacja i rozwój współpracy z uczelniami i ośrodkami zagranicznymi;

 � współpraca z absolwentami jako propagatorami swojej dawnej uczelni;

 � utworzenie biura prasowego z bazą materiałów dla mediów, przygotowywanie komunikatów 
prasowych, organizacja konferencji prasowych;

 � rozwój mediów uczelnianych – radio i telewizja internetowa;

 � wprowadzenie systemu oceny efektów konkretnych akcji promocyjnych.
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