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1. Innowacyjne kształcenie i zarządzanie kształceniem 

 

Cel: Pełna orientacja na nowoczesne, innowacyjne kształcenie przygotowujące do zawodu 

poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju studentów i przygotowanie studentów do 
wejścia na rynek pracy.  

 

A. Więcej realnej swobody w indywidualnym kształtowaniu planu studiów  
przez studentów szansą na nadążanie kształcenia za zmianami na rynku pracy 

Dynamika zmian w gospodarce to problem dla programów nauczania  obowiązujących przez 

dwa lub trzy lata. Elastyczny program i plan studiów dostosowany do potrzeb rynku 

i możliwości studentów pomoże im po zakończeniu studiów zmierzyć się z coraz bardziej 

wymagającą praktyką i dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Ostatni semestr wolny od 

regularnych zajęć umożliwia realizację praktyk i staży, a ambitnym realizację 

ponadstandardowych zajęć. Musimy zapewnić szanse wyboru specjalności (przedmiotów 

specjalnościowych) i innych przedmiotów obieralnych, w tym języków i wf, seminariów 

dyplomowych zgodnie z potrzebami studentów, realnymi możliwościami prowadzących, 

a także wynikami pracy studentów. Wybory powinny być realizowane na zasadach 
konkursowych, by motywowały do troski o jakość kształcenia i studiowania. 

 

B. Współpraca z wybitnymi studentami 

Uważam, że powinniśmy realnie rozwijać na WIiK współpracę ze studentami wybitnymi: 

wyróżniającymi się w nauce, w działalności organizacyjnej lub sportowej. Oni są naszymi 

ambasadorami i nadzieją na przyszłość. Tutoring to dobry krok w tym kierunku. Musimy 

zapewnić studentom szerokie wsparcie, nie tylko w procesie zdobywania wiedzy, ale także 

w realizacji praktyk i staży. Premiując za jakość nauki wybitnym studentom warto umożliwić 

urlop naukowy (wolny semestr), który studenci, przed zakończeniem studiów, mogliby 

przeznaczyć na staż, wyjazd zagraniczny lub realizację projektu będącego przygotowaniem do 
sfinalizowania w pracy dyplomowej. 
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C. Nowymi metodami kształcenia sprostać wyzwaniom wymagającej praktyki 

We współczesnym świecie, w którym student korzystać może z globalnych zasobów wiedzy, 

musimy, my nauczyciele akademiccy, być kimś więcej niż osobami przekazującymi 

standardowe treści, które student może znaleźć w podręcznikach i w Internecie. Dzisiejsze 

technologie informatyczne oraz umiejętność ich wykorzystania przez nowe pokolenie obligują 

nas do uzupełnienia tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy innowacyjnymi metodami 

kształcenia, opartymi na rozwiązywaniu przykładów i aktywnej pracy ze studentami. Chociaż 

od dawna wiadomo, że nauczyciel ma inspirować, być przewodnikiem, pokazywać 

zastosowania zdobywanej wiedzy, to obecnie jest to ważne i potrzebne jak chyba nigdy dotąd.  

Więcej zajęć powinniśmy prowadzić w postaci warsztatów i laboratoriów. Nie możemy 
oszczędzać na kształceniu kosztem jakości kształcenia. 

 

D. Więcej jakości i porządku w działaniu  

Wiele trudu włożyliśmy w wypracowanie rozwiązań związanych z KRK oraz wydziałowym 

systemem jakości. Teraz czas na to, by tak doskonalić procesy z nimi związane, aby nie były 

one obciążeniem dla nikogo z nas. Logika efektów kształcenia ma swój sens! Student ma prawo 

do korzystania z pełnego, profesjonalnego sylabusu! A my musimy w kolejnym kroku uczynić 
ten system prostym, przyjaznym i mniej pracochłonnym.  

Musimy wprowadzić jeszcze więcej logiki i porządku w procedurach wyboru specjalności, 

przedmiotów obieralnych, w tym języków i wf, a także prowadzących zajęcia tam gdzie to jest 
możliwe.  

Postawmy też na dobrą analizę jakości kształcenia, opartą na rzetelnych elektronicznych 

ankietach studenckich, konstruktywnych dyskusjach nad procesami i efektami kształcenia. 

Doceńmy i wyróżniajmy dobrych dydaktyków. Dydaktyka jest i pozostanie naszym 
największym atutem.  
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2. Zarządzanie badaniami naukowymi skoncentrowane na wiodących 
zespołowych projektach badawczych i klarownej polityce kadrowej 

 

Cel: Wydział silny liderami badań i wiodącymi kierunkami badawczymi. 

 

A. Premiowanie za aktywność naukową i stwarzanie warunków jej rozwoju 

Jesteśmy u progu uzyskania uprawnień  habilitacyjnych. To ważny moment pozwalający nam 

na dalszy rozwój naukowy. Postawmy na badania naukowe realizowane z naszymi partnerami 
z praktyki. 

Do rozwoju potrzebujemy jednakże funduszy. Będziemy zabiegać nadal o badania 

finansowane z różnych źródeł zewnętrznych. Potrzebujemy jednakże zmiany uregulowań 

wewnątrz Uczelni. Finanse mamy ograniczone i wielu powie, że nie mamy funduszy na etaty 

naukowo-badawcze. Będę dążył do wprowadzenia premiowania za osiągniecia naukowe, 

chociażby poprzez obniżkę pensum dydaktycznego dla osiągających wyróżniające rezultaty 
w pracy badawczej. Niech będzie to początkowo jedna, dwie, może trzy osoby na wydziale!   

 

B. Doceńmy prace zespołową w badaniach! 

Uważam, ze powołanie instytutów było dobrym, lecz dopiero pierwszym, krokiem 

w intensyfikacji badań zespołowych, zwłaszcza badań interdyscyplinarnych. Powinniśmy 

postawić bardziej na pracę zespołową, a nie na indywidualną walkę o punkty do oceny 

pracowniczej i nagrody rektora. W naszej Uczelni mieliśmy dobrą tradycję dużych projektów 

badawczych, w których liczne osoby odnajdywały swoje nisze naukowe będące podstawą 

awansów. Nauka w krajach zaawansowanych technologicznie jest silna siła zespołów. Tak 
może być także na naszym Wydziale! 

 

3. Kształtowanie ładu organizacyjnego na Wydziale 

 

Cel: Ład korporacyjny oparty na sprawiedliwych zasadach i zdefiniowanych procesach, 

wspierający dynamiczny rozwój innowacyjnego kształcenia i wiodących badań 
naukowych. 

 

A. Większa samodzielność Wydziału  

Misja Uniwersytetu realizuje się na wydziałach, w instytutach i katedrach, gdyż to na 

Wydziałach, a nie w rektoracie, kształci się studentów i prowadzi badania naukowe. O prestiżu 

Uniwersytetu i o jego dochodach decydują zatem osiągnięcia Wydziałów. Wydziały, zgodnie 

z rozstrzygnięciami ustawowymi i praktyką ministerialną, mają na Uniwersytecie pełną 

autonomię w zakresie badań naukowych, a jeśli chodzi o dydaktykę niemal całkowitą 

autonomię mają Wydziały z uprawnieniami habilitacyjnymi. Jednakże, zgodnie z zasadami 
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obowiązującymi w naszej Uczelni, Wydziały nie mają niemal żadnej niezależności w sprawach 

finansowych. Są traktowane jako źródło kosztów, nawet nie centrum kosztów, a tym bardziej 
centrum przychodów czy zysków.  

Jako dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji będę konsekwentnie dążył do wzmocnienia 

większej samodzielności finansowej naszego Wydziału, warunkuje ona bowiem prowadzenie 

adekwatnego zarządzania badaniami naukowymi, kształceniem studentów, współpracą 

z otoczeniem, a także współpracą międzynarodową. Uważam, że wzmacniając samodzielność 

finansową Wydziału zwiększy się racjonalność wydatkowania pieniędzy, powiąże decyzje 
z odpowiedzialnością za wydawanie pieniędzy, poprawi jakość kształcenia i badań.  

 

B. Polityka kadrowa wspierająca innowacyjne kształcenie i wiodące badania zespołowe 

Musimy sensownie gospodarować czasem przeznaczanym na dydaktykę, naukę i prace 

organizacyjne. Nie wszyscy muszą robić wszystko! Niech każdy wykonuje to, co lubi i robi 

najlepiej: dydaktykę, naukę i/lub organizację życia naukowego i kształcenia. Uniwersalny profil 

nauczyciela akademickiego (pracownika naukowo-dydaktycznego) trzeba uzupełnić o profil 

pracownika naukowego, a także dydaktycznego i organizacyjnego. Nie brakuje nam dobrych 

nauczycieli! To nasz system awansów nie docenia osób skoncentrowanych na dydaktyce, na 

doskonaleniu kształcenia. Dobry korpus dydaktyczny, skoncentrowany na doskonaleniu 

kształcenia, nie tylko wzmocni jakość kształcenia, ale także umożliwi innym specjalizowanie 

się w badaniach naukowych! Będę konsekwentnie zabiegał o wdrożenie takiej polityki 
kadrowej w naszym Uniwersytecie!  

 

C. Dialog i współpraca wspierająca integrację Wydziału 

Potrzebujemy wspólnych spotkań oraz stworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do 

gromadzenia i dzielenia się wiedzą, platform do organizacji współpracy. Będę zabiegał, aby 

portal projektów i rozwiązania społecznościowe stały się w naszej Uczelni realną płaszczyzną 

współpracy wspólnego działania. Powinny także zmniejszyć pracochłonność dokumentowania 

naszych wyników pracy, zredukować konieczność wielokrotnego przygotowywania raportów 
i sprawozdań z naszego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.  
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D. Transparentność procesów administracyjnych i decyzyjnych 

Ważnym aspektem dobrego ładu korporacyjnego jest transparentność procesów 

administracyjnych i decyzyjnych. Potrzebujemy konsekwentnej informatyzacji obsługi 

administracyjnej. Trzeba dokończyć rozpoczęte prace nad zarządzaniem dokumentami 

i procesami administracyjnymi. Na co dzień kompetentnie uczymy dobrego zarządzania, 
pokażmy to w praktyce.  

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

Mam pełne przekonanie, że tylko wspólnie, na drodze dialogu i porozumienia, jesteśmy 

w stanie wzmacniać autonomię naszego Wydziału, rozwijać go, poprzez innowacyjne 

kształcenie i wiodące badania realizowane we współpracy z otoczeniem biznesowym 

wymiernie podnosić jego rangę i prestiż. Deklaruję szeroki dialog i proszę Państwa o udział 

w dyskusji nad programem. Już dzisiaj serdecznie dziękuję za sugestie jakie uzyskałem, gdy 

przekonywali mnie Państwo do kontynuowania pełnienia funkcji dziekana. Zdecydowanie 

łatwiej jest konstruować program działań Wydziału, kiedy dostrzega się zgodność pomysłów 
z oczekiwaniami! 


