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Strategia Rozwoju jest programem zmian, jakie przewiduje się w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na najbliższy okres. Stworzenie jej było po-
dyktowane procesem dynamicznych zmian zachodzących w Uczelni i jej otoczeniu. Roz-
wój Uniwersytetu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: 

 

� identyfikująca się z nią kadra naukowo-dydaktyczna; 
� istnienie silnych zespołów badawczych; 
� wysoka jakość kształcenia; 
� wszechstronna oferta edukacyjna z dużą liczbą dobrze dobranych kierunków 

studiów, odpowiadająca potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa; 
� absolwenci liczący się na rynku pracy; 
� aktywna współpraca międzynarodowa w sferze badań naukowych i dydaktyki; 
� odpowiednia infrastruktura dydaktyczna, badawcza i administracyjna; 
� sprawny system funkcjonowania; 
� właściwe finansowanie dydaktyki, nauki oraz zdolność pozyskiwania funduszy 

z różnych źródeł; 
� silne związki z regionem; 
� utrzymywanie stałych kontaktów z absolwentami. 

 
Cele strategiczne w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach do roku 2019 wyznaczone zostały w oparciu o analizę 
SWOT, czyli analizę silnych i słabych  stron oraz  szans i zagrożeń dla rozwoju Uniwersy-
tetu. 
 
  

I. WPROWADZENIE 
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SIEDLCE OŚRODEK SZKOLNICTWA NA 
PODLASIU 

 W 1915 r. rozpoczął się proces poloni-
zacji oświaty w Siedlcach i regionie. 
Przywracano język polski i przebudo-
wywano programy nauczania w już ist-
niejących szkołach, jak również organi-
zowano nowe placówki oświatowe. 

  W dwudziestoleciu międzywojennym 
procesy te w zintensyfikowanej formie 
były kontynuowane.  W efekcie Siedlce  
w tym okresie stały się największym 
ośrodkiem szkolnictwa na Podlasiu.  
W żadnym miasteczku regionu nie było 
tylu i tak różnorodnych szkół. Średnie 
szkolnictwo reprezentowane było aż 
przez 4 gimnazja i licea. Ponadto funk-
cjonowała już szkoła kształcąca nauczy-
cieli: Państwowe Żeńskie Liceum Peda-
gogiczne im. J. Piłsudskiego. Oświatę na 
poziomie podstawowym zapewniało 14 
szkół (10 szkół powszechnych w tym 
jedna szkoła specjalna i 4 szkoły prywat-
ne). 

 Spośród wyżej wymienionych placó-
wek oświatowych największe zasługi dla 
Podlasia położyło Liceum Pedagogiczne 
im. J. Piłsudskiego i Publiczna Szkoła 
Rolnicza im. Kazimierza Wielkiego. 

 Okres okupacji hitlerowskiej i działa-
nia wojenne doprowadziły do dezorgani-
zacji siedleckiego szkolnictwa. Spłonęły 
trzy budynki szkół podstawowych oraz 
cztery gmachy szkół średnich. Ocalałe 
budynki były zaś mocno zniszczone. Nie-
które ze szkół zostały zajęte na szpitale 
Armii Czerwonej i kwatery dla wojska. 
Organizujące się władze przystąpiły do 
wyszukiwania dla szkół lokali zastęp-
czych, a nauczyciele apelowali do społe-
czeństwa o pomoc w gromadzeniu sprzę-
tu, zwrot pomocy dydaktycznych i księ-
gozbiorów szkolnych. Pracami przy od-
budowie szkolnictwa kierował Jan Kwie-
cień, kierownik Wydziału Oświaty w Po-
wiatowej Delegaturze Rządu RP. Zadbał 
on miedzy innymi o obsadę kierownic-
twa w szkołach jak również pomagał 
przy pozyskiwaniu pomieszczeń dydak-
tycznych. 

 Aktywna odbudowa powojennego 
szkolnictwa pozwoliła na to, aby w dniu 
1 września 1944 r. rozpoczęto naukę we 
wszystkich szkołach podstawowych. 
Szkoły średnie rozpoczęły naukę z kilku-
tygodniowym opóźnieniem. W odbudo-
wujących się Siedlcach pojawił się rów-
nież problem nauczania tzw. „przerośnię-
tych” i osób pracujących, które to pod-

 II.  MISJA UCZELNI 
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czas wojny przerwały swoją edukację. 
Dla nich powołano i otworzono Gimna-
zjum i Liceum Wieczorowe dla Pracują-
cych, a dla artystycznie uzdolnionej mło-
dzieży Miejską Szkołę Malarstwa i Prze-
mysłu Artystycznego. 

 Realizując postulaty społeczne w 1945 
r. zorganizowano system oświaty dla 
dorosłych, a w 1947 r. przystąpiono do 
zwalczania analfabetyzmu. Powyższe 
działania ugruntowały wiodącą rolę Sie-
dlec jako centrum szkolnictwa w regio-
nie. Pozycja miasta została utrzymana  
w latach następnych, mimo iż wobec sie-
dleckiego szkolnictwa wojewódzkie wła-
dze oświatowe podjęły szereg nieprze-
myślanych decyzji między innymi likwi-
dację Technikum Odzieżowego, Techni-
kum Handlowego czy Zasadniczej Szkoły 
Budowlanej. 

 Po przemianach październikowych  
w 1956 r. władze oświatowe starały się 
przezwyciężyć negatywne skutki decyzji 
poprzednich okresów, uruchamiając 
między innymi szereg średnich szkół za-
wodowych. W 1962 r. natomiast z prze-
kształcenia Liceum Pedagogicznego po-
wstało w Siedlcach Studium Nauczyciel-
skie. Kształciło ono na dwuletnich poma-
turalnych studiach nauczycieli dla szkół 
podstawowych. W pierwszych latach w 
SN młodzież kształciła się na dwóch kie-
runkach: zajęcia praktyczno-techniczne  
z wychowaniem plastycznym i filologia 
rosyjska. W następnych latach powołano 
dwa dodatkowe kierunki: biologię  
z chemią oraz rolnictwo. W latach na-
stępnych uruchomiono studia zaoczne na 
wszystkich powstałych wcześniej kie-
runkach. Wraz z trwającymi zmianami  
w regionie także SN doczekało się reor-
ganizacji. W 1969 r. na bazie Studium 
Nauczycielskiego powstała w Siedlcach 

Wyższa Szkoła Nauczycielska. Na nowo 
powstałej Uczelni powołano dwa Wy-
działy: Pedagogiczny i Matematyczno-
Przyrodniczy. Obok podstawowych jed-
nostek organizacyjnych utworzono także 
jednostki międzywydziałowe: Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych, Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Studium 
Wojskowe. 

 

  

 

 

 

 Lata 70’ przyniosły Naszej uczelni ko-
lejne zmiany i pozwoliły na dalszy roz-
wój. 20 sierpnia 1974 r. Rada Ministrów 
wydała rozporządzenie o przekształce-
niu z dniem 1 października 1974 r. Wyż-
szej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach  
w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Na mocy 
tej decyzji siedlecka uczelnia stała się 
placówką samodzielną, posiadającą peł-
ne uprawnienia akademickie z upraw-
nieniami do kształcenia kadr pedago-
gicznych dla wszystkich placówek oświa-
towo-wychowawczych. 

 Niespełna 4 lata po powołaniu WSP 
nastąpiły kolejne zmiany. Nasza prężnie 
rozwijająca się Uczelnia z dniem 1 paź-
dziernika 1977 r. została przekształcona 
w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 
Zmiany te powodowane były przyjęciem 
przez Rząd programu rozwoju rolnictwa, 
co znacznie zwiększyło zapotrzebowanie 
na kadry wykształcone w zakresie rolnic-
twa. W owym czasie Nasza Uczelnia była 
jedyną w kraju uczelnią wyższą, która 
łączyła i do dziś łączy humanistykę  
z dziedzinami typowo produkcyjnymi.  
W początkowej strukturze WSRP funk-
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cjonowały trzy wydziały: Rolniczy, Che-
miczno-Matematyczny oraz Pedagogiki  
i Kultury Wsi. 

 

  

 

 

 

 Poziom nauki siedleckiej uczelni zo-
stał należycie doceniony pod koniec lat 
90’ XX wieku, wtedy to 10 kwietnia 1999 
r. Sejm RP przyjął ustawę o przekształ-
ceniu z dniem 1 października 1999 r. 
Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej 
w Siedlcach w Akademię Podlaską, co  
w sposób formalny potwierdziło włącze-
nie jej do grona szkół wyższych o peł-
nych uprawnieniach akademickich. 

 W chwili utworzenia Akademia Podla-
ska posiadała trzy wydziały: Chemiczno-
Matematyczny, Rolniczy i Humanistycz-
ny. Dysponowała prawami do doktory-
zowania w czterech dziedzinach i habili-
towania w jednej. Łącznie prowadzonych 
było 10 kierunków studiów, 16 specjal-
ności oraz 27 studiów podyplomowych. 
Struktura uczelni zmieniała się stopnio-
wo. Z dniem 1 września 2000 r. utwo-
rzono kolejny już wydział, a mianowicie  
Wydział Zarządzania. Stał się on czwartą 
jednostką organizacyjną tego szczebla. 

 Nasza Uczelnia jako pierwsza w kraju 
już w roku 1989 wprowadziła do swojej 
oferty edukacyjnej studia dla osób nie-
pełnosprawnych. Dzięki studentom nie-
pełnosprawnym już od prawie 20 lat pa-
nuje u nas niepowtarzalny klimat prze-
zwyciężania stereotypów i uprzedzeń. 

 Wśród kształcących się studentów są 
także studenci z zagranicy. Przede 

wszystkim są to cudzoziemcy pochodze-
nia polskiego, którzy w naszej Uczelni 
odbywają pełny tok studiów. 
* na podstawie: dr F. Gryciuk, wstęp do „Akademia Pod-

laska. Historia i teraźniejszość”, Wydawnictwo Akademii 

Podlaskiej, Siedlce 2009 

 

 Z dniem 1 października 2010 r. nasza 
Uczelnia dokonała kolejnej już w swojej 
historii transformacji, dzięki której stała 
się Uniwersytetem Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach. Aktualnie 
kształcimy około 10 tysięcy studentów 
na czterech wydziałach: 
- Humanistycznym, 
- Nauk Ścisłych, 
- Przyrodniczym, 
- Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 
 Po dokonaniu obecnych zmian tak jak 
i na początku naszego istnienia przy-
świecają nam cele, które leżały u pod-
staw powstania siedleckiej uczelni.  
 

NAJWYŻSZA WARTOŚĆ – 
KSZTAŁCENIE 

 
 Dużą wagę przywiązujemy do jakości 
kształcenia. W celu podniesienia jakości 
kształcenia podjęto szereg działań sys-
temowych. Szczególnie ważny był rok 
2006. Wtedy to władze Akademii Podla-
skiej konsekwentnie realizowały pro-
gram, zmierzający do dostosowania sys-
temu kształcenia do założeń Deklaracji 
Bolońskiej między innymi poprzez: roz-
wijanie europejskiego systemu transferu 
punktów kredytowych (ECTS), rozwija-
nie studiów podyplomowych i wymiany 
międzynarodowej studentów, doskona-
lenie procedur zapewniania wysokiej 
jakości kształcenia. 
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 O randze środowiska akademickiego 
świadczą w szczególności posiadane 
uprawnienia do nadawania stopni nau-
kowych oraz zakres i jakość prowadzo-
nych badań. Jednostki organizacyjne po-
siadają aktualnie sześć uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora 
w zakresie agronomii, biologii, chemii, 
historii, nauk o bezpieczeństwie i zoo-
techniki, a także dwa do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego w zakre-
sie agronomii i zootechniki. 
 

NASZYM ATUTEM SĄ BADANIA  
NAUKOWE 

 
 Istotnym elementem naszej działalno-
ści są badania naukowe i współpraca  
z jednostkami naukowymi za granicą. 
Mamy aktualnie podpisanych wiele 
umów o współpracy między innymi  
z uczelniami z Rosji, Niemiec, Słowacji, 
Gruzji, USA, Białorusi, Litwy, Bułgarii, 
Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch. Dzięki tym umowom prowadzo-
na jest wymiana pracowników i studen-
tów. Wspólnie organizowane są konfe-
rencje i realizowane programy naukowo-
badawcze. Współpraca ta ma jednak 
znacznie szerszy charakter wykraczający 
poza krąg bezpośrednich porozumień  
z uczelniami. 
 
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA 

 
 Uniwersytet jako akademicka uczelnia 
publiczna stanowi integralną część naro-
dowego systemu edukacji i nauki. Ponad-
to jest wspólnotą studentów, nauczycieli 
oraz wszystkich pracowników, którzy 
swoją pracą tworzą wzajemne zaufanie  
i szacunek dla siebie i tradycji uczelni. 
 

 
NASZA MISJA 

 
Misją Uniwersytetu jest: 
 
� kształcenie studentów - przyszłych 

elit społecznych i gospodarczych 
kraju; 

� wychowanie studentów w poczuciu 
odpowiedzialności za państwo pol-
skie i za umacnianie zasad demo-
kracji oraz poszanowania praw 
człowieka; 

� prowadzenie badań naukowych; 
� kształcenie i promowanie kadr na-

ukowych; 
� upowszechnianie i pomnażanie 

osiągnięć nauki, kultury narodowej 
i techniki, gromadzenie i udostęp-
nianie zbiorów bibliotecznych i in-
formacyjnych; 

� stwarzanie warunków do rozwoju 
kultury fizycznej studentów; 

� wzmacnianie i utrzymywanie sta-
łych kontaktów z absolwentami; 

� działanie na rzecz społeczności lo-
kalnych i regionalnych. 
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W 2019 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach będzie obcho-
dził 50-lecie swego istnienia. Władze będą dążyć, aby Uczelnia: 

� była znana nie tylko w regionie, ale także w całym kraju, 
� stała się ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, liczącym się w kraju i za granicą, 
� uzyskała nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowane-

go, 
� rozszerzała i dostosowywała ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, 
� rozszerzała kształcenie na studiach doktoranckich, 
� podwyższała jakość kształcenia, co spowoduje, że dyplom ukończenia Uniwersytetu 

będzie wysoko ceniony przez pracodawców, 
� zapewniała studentom warunki studiowania i bytowania na wysokim poziomie, 
� zakończyła budowę Wydziału Humanistycznego, 
� zdobywała fundusze na rozwój infrastruktury. 

 

 

 
III.  WIZJA UCZELNI 
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•Systematyczne podnoszenie kategorii naukowej jednostek Uczelni
•Rozwój interdyscyplinarności badań naukowych
•Wdrażanie wyników badań naukowych do oferty programowej kształcenia
•Rozwijanie badań zamawianych i finansowanych z zewnątrz
•Poszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań
•Wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry
•Wzmacnianie infrastruktury badawczej

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

•Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania i sprawdzania jakości kształcenia
•Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
•Dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających sie potrzeb edukacyjnych
•Kształtowanie sylwetki absolwenta
•Wzmacnianie i utrzymywanie więzi z absolwentami
•Doskonalenie systemu obsługi studentów

WYSOKA JAKO ŚĆ KSZTAŁCENIA

•Otwarcie na potrzeby edukacyjne, naukowe i kulturalne miasta i regionu
•Otwarcie Uczelni na potrzeby społeczeństwa
•Zacieśnianie więzi współpracy z władzami miasta i regionu
• Nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z otoczeniem biznesowym miasta i regionu

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

•Wdrażanie Strategii Rozwoju do roku 2019
•System kontroli zarządczej
•Poprawa efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jednostek 
organizacyjnych Uczelni

•Usprawnienie systemu zarządzania finansami Uczelni
•Uczelnia jako przyjazny i bezpieczny pracodawca

PROFESJONALNE ZARZ ĄDZANIE

•Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej Uczelni
•Opracowanie kompleksowego projektu racjonalnej gospodarki nieruchomościami 
•Pozyskiwanie funduszy na rozwój Uczelni

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

IV. CELE STRATEGICZNE  
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riorytetem w rozwoju Uniwersytetu 
jest rozwój badań naukowych. Bez roz-
woju badań naukowych trudno będzie 

sprostać wymogom i wyzwaniom współcze-
sności. Wysoki poziom badań naukowych bę-
dzie także  decydował o jakości i różnorodno-
ści kształcenia. Od poziomu badań naukowych 
uzależnione będą programy kształcenia. Pod-
kreślić należy, że istotnym elementem rozwoju 
badań naukowych będzie kondycja polskiej 
gospodarki, a co za tym idzie wielkość budżetu 
przeznaczanego na naukę. Należy dążyć także 
do tego, aby Uczelnia w przyszłości przezna-
czała również z własnych przychodów sto-
sowne środki na prowadzenie tych badań.  
Istotnym zadaniem jest podjęcie działań  
w celu pozyskiwania zewnętrznych środków 

na badania. 

 

Problematyka badawcza powiązana jest z rozwojem dyscyplin naukowych,  
a szczególnie z rozszerzeniem działalności dydaktycznej i powstawaniem nowych kie-
runków oraz wprowadzaniem nowych specjalności. Tematy badawcze powinny wiązać 
się z potrzebami gospodarki. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wyniki badań mogły 
być wdrażane i wykorzystywane w praktyce. 

P 

1. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 
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1.1. Systematyczne podnoszenie kategorii naukowej  jednostek Uczelni 

1.1.1. Osiąganie najwyższych kategorii naukowych przez podstawowe  jednostki orga-
nizacyjne 

1.1.2. Doskonalenie systemu oceny jakości badań naukowych 
1.1.3. Wspieranie jednostek o wybitnych osiągnięciach parametrycznych 
1.1.4. Zwiększenie ilości publikacji o zasięgu międzynarodowym 
1.1.5. Doskonalenie jakości badań 

1.2. Rozwój interdyscyplinarności badań naukowych 
1.2.1. Rozwijanie współpracy w zakresie badań z innymi ośrodkami naukowo-

badawczymi 
1.2.2. Bieżąca współpraca uczelnianych zespołów badawczych oraz tworzenie   wspól-

nych płaszczyzn i zespołów badawczych 
1.2.3. Poszerzanie  badań o charakterze podstawowym oraz rozwijanie prac o charak-

terze aplikacyjnym, w związku z badaniami podstawowymi 
1.2.4. Podejmowanie badań wynikających ze  współpracy europejskiej 

1.3. Wdrażanie wyników badań naukowych do oferty programowej kształcenia 
1.3.1. Dostosowanie tematów prac magisterskich i doktorskich do zakresu badań pro-

wadzonych w jednostkach 
1.3.2. Generowanie nowych form studiów podyplomowych w oparciu o wyniki badań  

1.4. Rozwijanie  badań zamawianych i finansowanych z zewnątrz 
1.4.1. Występowanie o granty zewnętrzne oraz środki unijne na realizację badań 
1.4.2. Współudział w badaniach resortowych 
1.4.3. Podejmowanie ekspertyz i badań celowych 
1.4.4. Zwiększanie liczby staży zagranicznych 
1.4.5. Wdrażanie wyników badań w regionie 

1.5. Poszerzanie  współpracy  międzynarodowej w zakresie badań 
1.5.1. Rozszerzanie międzynarodowej wymiany naukowej 
1.5.2. Upowszechnianie i promocja wyników badań 
1.5.3. Wzrost aktywności w pozyskiwaniu środków na badania z zagranicy 
1.5.4. Współorganizowanie międzynarodowych przedsięwzięć naukowych 

1.6. Wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry 
1.6.1. Tworzenie grantów wewnętrznych, w tym na realizację przewodów doktorskich  

i habilitacyjnych 
1.6.2. Możliwość szerokiego dostępu do informacji naukowej 
1.6.3. Poszerzenie dostępu do aparatury naukowej 

1.7. Wzmacnianie infrastruktury badawczej 
1.7.1. Zmierzanie do rozbudowy infrastruktury badawczej i jak najefektywniejszego                      

jej wykorzystywania  
1.7.2. Unowocześnianie systemu biblioteczno-informacyjnego 
1.7.3. Modernizacja systemu informatycznego 
1.7.4. Dążenie do utworzenia laboratoriów certyfikowanych 
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ele i koncepcja kształcenia w 
Uniwersytecie.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 
studiach pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia. Tworzy to pełną i szeroką ofertę 
edukacyjną. Studia pierwszego stopnia 
prowadzone są na 20 kierunkach, a w ciągu 
dwóch-trzech lat uruchomione może zostać 
kształcenie na kolejnych 4-5 kierunkach 
kształcenia. 

 
 Oferta kształcenia na studiach pierwszego stopnia adresowana jest przede wszyst-
kim do młodzieży, która uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych regionu działania 
uniwersytetu: Mazowsze, północna Lubelszczyzna oraz południowe Podlasie. Kształce-
nie na studiach  pierwszego stopnia w coraz wyższym stopniu dostosowywane jest do 
potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy. Dotyczy to takich realizowanych kierunków 
jak dietetyka, turystyka i rekreacja, logistyka. Kierunki projektowane to: ratownictwo 
medyczne, zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna, służby publiczne. Tworzone 
kierunki oparte są przede wszystkim o własną kadrę, która posiada dorobek naukowy  
w dyscyplinach związanych z tymi kierunkami lub decyduje się na zamianę zaintereso-
wań. W przyszłości należy rozpatrywać możliwość tworzenia nowych kierunków  
w drodze przekształcania niektórych istniejących, które wyczerpały przejściowo lub 
trwale bazę rekrutacyjną. 
 Uniwersytet prowadzi 13 kierunków na studiach drugiego stopnia. Kierunki te są 
mocno osadzone w silnych naukowo zespołach nauczycieli akademickich. Oferta kształ-
cenia na studiach drugiego stopnia ma zdecydowanie charakter ponadregionalny, cho-
ciaż liczące się grupy absolwentów studiów pierwszego stopnia podejmujących studia 
drugiego stopnia rekrutuje się z innych uczelni regionalnych. Rozwój badań naukowych  

C
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14 

i umacnianie  się zespołów naukowo-badawczych będą prowadziły  do poszerzania licz-
by kierunków kształcących na drugim stopniu. 
 Studia trzeciego stopnia prowadzone są w dwóch dyscyplinach: agronomia i zoo-
technika na Wydziale Przyrodniczym. Nowe studia doktoranckie powstaną od roku aka-
demickiego 2012/2013 w dyscyplinach biologia i historia. W perspektywie dalszych 2-3 
lat powstaną w dyscyplinach: chemia i bezpieczeństwo. Położony zostanie szczególny 
nacisk  na tworzenie i rozwijanie studiów doktoranckich, które tworzą korzystny wize-
runek poziomu i jakości kształcenia w uniwersytecie. Oferta kształcenia na studiach 
doktoranckich ma charakter ogólnopolski i będzie poszerzana o  doktorantów z zagrani-
cy. 

Struktura kształcenia w Uniwersyte-
cie będzie stopniowo ewaluowała, ale  
w dalszym ciągu zostanie zachowany 
profil przyrodniczy, społeczny i huma-
nistyczny z dotychczasowym udziałem 
nauk ścisłych. Kształcenie na kierun-
kach przyrodniczych i częściowo  
na chemii może pozwolić na ukierun-
kowanie kształcenia na problemy żyw-
ności, żywienia i zdrowia. 

Stała dbałość o jakość kształcenia będzie związana w najbliższych latach z pogłębianiem 
wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i szerokiego zastosowania w procesie  dydak-
tycznym efektów kształcenia i ich weryfikacji. Systematyczne analizy treści kształcenia 
oraz form dydaktycznych będą oparte na opiniach przedstawicieli pracodawców oraz 
badaniu losów absolwentów i ich opinii.  
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2.1. Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania i sprawdzania jakości kształcenia 

2.1.1. Kontrola jakości na poziomie odbiorcy (ankiety wśród studentów) 
2.1.2. Systematyczny monitoring lokalizacji absolwentów na rynku pracy 
2.1.3. Analiza oceny kompetencji studenta po odbyciu praktyk 

2.2. Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 
2.2.1. Udział młodych nauczycieli akademickich w konferencjach ds. jakości kształcenia 
2.2.2. Szkolenie w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli akademic-

kich 
2.2.3. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami akademickimi 
2.2.4. Szkolenia w zakresie pracy ze studentami niepełnosprawnymi 

2.3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb edukacyjnych 
2.3.1. Aktualizacja oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 
2.3.2. Realizowanie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych 
2.3.3. Wprowadzenie nowej oferty kierunków studiów, a w szczególności studiów pody-

plomowych 
2.3.4. Stosowanie nowych technologii i form kształcenia 
2.3.5. Kreowanie marki Uczelni i wizerunku istniejących kierunków studiów 
2.3.6. Internacjonalizacja kształcenia i prowadzenie zajęć w językach kongresowych 

2.4. Kształtowanie sylwetki absolwenta 
2.4.1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji 
2.4.2. Wspieranie organizacji studenckich i kół naukowych 
2.4.3. Wspieranie sportu i ośrodków kultury studenckiej 
2.4.4. Wzbogacenie oferty stypendialnej dla najlepszych studentów 
2.4.5. Indywidualizacja procesu kształcenia 
2.4.6. Rozwijanie udziału studentów w programach wymiany międzynarodowej 

 
2.5. Wzmacnianie i utrzymywanie więzi z absolwentami 

2.5.1. Organizowanie spotkań absolwentów Uczelni 
2.5.2. Przeprowadzanie spotkań absolwentów ze studentami w celu prezentacji ich osią-

gnięć zawodowych 
2.5.3. Prezentowanie na stronie internetowej Biura Karier sylwetek absolwentów 
2.5.4. Realizacja cyklicznych ankiet dotyczących losów absolwentów – po roku, trzech  

i pięciu od ukończenia studiów 

2.6. Doskonalenie systemu obsługi studentów 

2.6.1. Udoskonalanie systemu USOS Web 
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niwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach jako największa instytucja edu-
kacyjna i badawcza w regionie siedleckim 

będzie dążyć do upowszechniania i popularyzacji na-
uki i wiedzy wśród społeczności miasta Siedlce  
i regionu. Będziemy tworzyć powiązania z instytu-
cjami samorządowymi, organizacyjnymi, społeczny-
mi, gospodarczymi oraz kulturalnymi i reagować na 
napływające impulsy. Celem wszystkich działań bę-
dzie zacieśnienie współpracy z instytucjami i przed-
siębiorstwami naszego regionu. Chcielibyśmy, aby 
Uniwersytet odgrywał znaczącą rolę kulturotwórczą  
i stał się równorzędnym partnerem inicjującym 
wspólne przedsięwzięcia. 
 
Pragniemy, aby nasi studenci czynnie włączyli się  
w działania na rzecz środowiska lokalnego i stali się 
aktywnymi uczestnikami życia miasta i regionu. 
 
 
 
 

 
 

U 
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3.1. Otwarcie na potrzeby edukacyjne, naukowe i kulturalne miasta i regionu 

3.1.1. Współpraca z uczelniami regionu i instytucjami publicznymi i niepublicz-
nymi 

3.1.2. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się szerze-
niem nauki, edukacji i kultury 

3.1.3. Organizowanie przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych 
otwartych dla społeczeństwa miasta i regionu 

3.1.4. Udostępnianie obiektów uczelni dla potrzeb kultury, sztuki i sportu 

 
 

3.2. Otwarcie Uczelni na potrzeby społeczeństwa 

3.2.1. Transfer wyników badań do różnych sektorów gospodarki i wykorzystanie 
w praktyce efektów badań naukowych 

3.2.2. Przygotowanie studentów do działań na rzecz społeczeństwa 

 

3.3. Zacieśnienie więzi współpracy z władzami miasta i regionu 

3.3.1. Uczestniczenie i organizacja wspólnych przedsięwzięć z władzami miasta  
i regionu 

3.3.2. Podpisywanie stosownych umów formalizujących współpracę z organami 

władzy publicznej 

3.4. Nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z otoczeniem biznesowym miasta i regio-

nu 

3.4.1. Zawieranie porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami 

3.4.2. Organizowanie staży i praktyk studenckich w ramach współpracy z otocze-
niem biznesowym miasta i regionu 

3.4.3. Wspieranie absolwentów na rynku pracy 
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mieniające się w ostatnich latach uwa-
runkowania zewnętrzne i wewnętrzne 
funkcjonowania szkół wyższych wskazują 

na rosnące znaczenie profesjonalnego kierowania 
uczelnią. Uczelnie zbliżają się w zakresie sposobu 
zarządzania do korporacji gospodarczych lub 
przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie ma 
kompetentne i sprawne zarządzanie finansami, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy ubieganie się o róż-
nego rodzaju środki finansowe ma charakter 
konkursowy. W tej sytuacji niezbędne staje się 
nie tylko pogłębianie kompetencji administracji 
zawodowej ale także akademickiej.  
Zasadnicze znaczenie w kierowaniu uczelniom ma system kontroli zarządczej wprowa-
dzany do 1 stycznia 2010 roku przez ustawę o finansach publicznych. Profesjonalne za-
rządzanie Uniwersytetem wymaga: 

1. konkretyzacji celów strategicznych poprzez 
wskazanie celów operacyjnych, a w nich działań 
i zadań rozpisanych na krótsze niż strategia ob-
szary czasowe; 

2. wprowadzania stałego monitorowania stanu 
realizacji działań i zadań. Co pozwala na kory-
gowanie celów operacyjnych i dyscyplinowanie 
wykonawstwa; 

3. ustanowienia mierników realizacji celów opera-
cyjnych; 

4. stworzenia systemu zarządzania ryzykami. 
Tworzenie systemu kontroli zarządczej jest warunkiem skutecznego zarządzania Uni-
wersytetem i realizacji  strategii rozwoju. Taki system kontroli zarządczej jest tworzony 
i będzie w następnych latach doskonalony.  

Z
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4.1. Wdrażanie Strategii Rozwoju do roku 2019 

4.1.1. Wdrażanie i egzekwowanie zapisów Strategii 

4.1.2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni 

4.1.3. Podnoszenie wartości marki Uczelni 

4.2. System Kontroli Zarządczej 

4.2.1. Wdrożenie systemu operacjonalizacji celów strategicznych ustanowionych w Stra-
tegii Rozwoju Uniwersytetu 

4.2.2. Wdrożenie systemu monitorowania stanu realizacji celów operacyjnych, działań  
i zadań 

4.2.3. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykami 

4.2.4. Ustanowienie w Biurze Rektora i Biurze Kanclerza centrów monitoringu kontroli 
zarządczej 

4.3. Poprawa efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jednostek 
organizacyjnych Uczelni 

4.3.1. Usprawnienie obsługi prawnej 

4.3.2. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

4.3.3. Wdrażanie nowoczesnych metod i form pracy  

4.3.4. Usprawnienie procesu obsługi studenta i systemu informatycznego USOS 

4.3.5. Wdrażanie standardów systemów jakości w zarządzaniu 

4.4. Usprawnienie systemu zarządzania finansami Uczelni 

4.4.1. Usprawnienie procesu planowania finansowego 

4.4.2. uchylony 

4.4.3. Racjonalizacja kosztów jednostkowych działalności 

4.4.4. Monitorowanie efektywności działalności Uczelni w poszczególnych obszarach  
w ujęciu efekty/nakłady finansowe  

4.4.5. Rozwinięcie rachunków kosztów, budżetowych i kontrolingu w tym rozwój infor-
matycznych systemów wspomagających zarządzanie finansami 

4.5. Uczelnia jako przyjazny i bezpieczny pracodawca 

4.5.1. Doskonalenie bazy socjalnej dla pracowników 

4.5.2. uchylony 

  

4. PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE 



 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zrost potencjału naukowo-
dydaktycznego nakłada na 
nas obowiązek dbałości  

o stałe poszerzanie naszej bazy lokalo-
wej. Aby nauka mogła się prawidłowo 
rozwijać staramy się to jej umożliwić 
poprzez  oddawanie do jej użytku no-
wych pomieszczeń i budynków, które 
znacznie ułatwiają pracę. Zdajemy sobie 
sprawę, że bez nowych inwestycji nasz 
pełen rozwój nie będzie możliwy. 

Dużą role w powiększaniu bazy loka-
lowej odgrywają fundusze z budżetu 
państwa, staramy się również pozyski-
wać jak najwięcej funduszy, które ofe-
rowane są prze różne instytucje euro-
pejskie. 

Stawiamy również na projekty no-
woczesne i funkcjonalne. Aby osiągać 
ten cel nawiązujemy współpracę ze 
znanymi architektami i konstruktora-
mi.  

W najbliższym czasie również pla-
nujemy wiele inwestycji. Będą to mię-
dzy innymi: 

1. dokończenie budowy budynku dla 
Wydziału Humanistycznego; 

2. organizacja bazy naukowo-
dydaktycznej dla Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych; 

3. budowa wielofunkcyjnego parkingu 
przy Wydziale Przyrodniczym; 

4. budowa łącznika na Wydziale Nauk 
Ścisłych. 

 
Nasze inwestycje to nie tylko budyn-

ki, aby studentom i wykładowcom pra-
cowało się lepiej będziemy się również 
starać o stałe poszerzanie bazy nauko-
wej i informatycznej. Na najbliższe lata 
planujemy między innymi: modernizację 
bazy dydaktycznej, zakup wyposażenia 
jak również pełną informatyzację uczel-
ni. 

 

W 
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5.1. Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej Uczelni 

5.1.1. Zapewnienie docelowej bazy naukowo-dydaktycznej  Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych (określenie potrzeb lokalowych, wydzielenie wła-
snej bazy dla Wydziału z zasobów obecnych i przyszłych UPH) 

5.1.2. Dokończenie budowy budynku Wydziału Humanistycznego (budynek i in-
frastruktura, otoczenie) – działanie zrealizowane 

5.1.3. Budowa wielofunkcyjnego parkingu na Wydziale Przyrodniczym przy 
ul. Prusa 

5.1.4. Zagospodarowanie terenu przy Wydziale Humanistycznym 

5.1.5. Rozbudowa bazy dydaktycznej wydziałów 

5.2. Opracowanie kompleksowego projektu racjonalnej gospodarki nieruchomościa-

mi 

5.2.1. Analiza ekonomiczna kosztów utrzymania obiektów uczelni. 

5.3. Pozyskiwanie funduszy na rozwój Uczelni 

5.3.1. Usprawnienie przepływu informacji nt. możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych oraz potrzeb Uniwersytetu w tym zakresie 

5.3.2. Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych 

5.3.3. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

5.3.4. Pozyskiwanie funduszy na tzw. projekty twarde (infrastrukturalne)  
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tworzenie niniejszego dokumentu rozpoczyna nowy etap prac nad rozwojem 
Uczelni. Przed nami wiele wyzwań i zadań do realizacji, których zwieńczeniem 
będzie realizacja zapisów tego dokumentu.   

Rezultatem naszych prac są jasno nakreślone cele i działania. Raz w roku będziemy po-
dejmować się analizy stanu realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu. Podstawę analizy 
stanowić będzie raport kontroli zarządczej o stanie realizacji celów operacyjnych.  
W wyniku  działań naprawczych możliwa jest weryfikacja i ewentualna korekta zarówno 
celów operacyjnych jak i strategicznych. 

 

„Strategia Rozwoju  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  do roku 2019” 
powinna stać się źródłem inspiracji do stworzenia podstaw dalszego rozwoju wszyst-
kich jednostek Uczelni. 

 

S 

V. ZAKOŃCZENIE 


