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1. Będę dążył do rozwoju naszej Uczelni, wprowadzę 

transparentny system podejmowania decyzji, 

porządkujący ład organizacyjny. Będę przygotowywał 

i podejmował decyzje w dialogu ze społecznością 

akademicką, z większym poszanowaniem roli Senatu 

i innych gremiów kolegialnych.  

2. Usprawnię komunikację wewnętrzną Uczelni. 

Dzięki konsultacjom z samorządem studenckim 

i doktoranckim, z organizacjami pracowniczymi 

i związkami zawodowymi oraz innymi ciałami 

reprezentującymi społeczność akademicką, 

zwiększę znaczenie społeczności akademickiej 

w kreowaniu rozwiązań dotyczących 

teraźniejszości i przyszłości Uniwersytetu. 

3. Podejmę działania dla zwiększenia autonomii 

wydziałów, z rektorem jako reprezentantem 

i koordynatorem wspólnego interesu Uczelni. 

Zadbam o wzmocnienie wydziałów poprzez 

decentralizację finansów i wzmocnienie 

administracji wydziałowej oraz wprowadzenie 

mechanizmów wsparcia jej działań. 

4. Wprowadzę zarządzanie oparte na faktach 

(evidence-based management) oraz na 

racjonalnym budżetowaniu działań, 

gwarantujące większą samodzielność decyzji 

pracowników. Zadbam o racjonalne 

wykorzystanie i dalszy rozwój finansów 

Uniwersytetu, jego bazy dydaktycznej oraz 

infrastruktury badawczej. 

5. Zminimalizuję biurokratyczne obciążenia 

pracowników, doktorantów i studentów 

poprzez lepszą organizację pracy administracji 

uczelnianej, uporządkowanie oraz 

informatyzację procesów administracyjnych. 

6. Zorganizuję administracyjne wsparcie dla 

pracowników ubiegających się 

o pozyskiwanie zewnętrznych środków na 

badania. Wdrożę system promocji dla 

podejmowania interdyscyplinarnych 

projektów i inicjatyw badawczych. 

7. Wdrożę system promocji dorobku 

naukowego. Będę wspierał publikacje 

w liczących się wydawnictwach, a dzięki 

profesjonalnej ewidencji bibliometrycznej 

ograniczę konieczność wielokrotnego 

przygotowywania przez autorów raportów 

o dorobku. 

8. Wzmocnię współpracę z otoczeniem 

Uczelni - społecznym, samorządowym, 

gospodarczym i akademickim (umacnianie 

pozycji w regionie) w celu zwiększania 

szans naszych absolwentów na rynku pracy, 

zwiększenia możliwości pozyskiwania 

funduszy na wspólne badania naukowe i na 

rozwój Uczelni. 

9. W celu pozyskania najlepszych kandydatów 

będę wspierał współpracę ze szkołami 

średnimi oraz innowacje w procesie 

kształcenia, będę premiował wprowadzanie 

innowacyjnych metod kształcenia, w tym 

kształcenie w językach obcych jako drogę 

do umiędzynarodowienia Uniwersytetu. 

10. Wprowadzę jasno sprecyzowaną 

i uzgodnioną ze społecznością akademicką 

politykę kadrową i wyraźniejsze kryteria 

awansów, zatrudniania i wynagradzania 

pracowników. 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.goluchowski.info 
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