
Koncepcja rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz główne priorytety 
kadencji 2020–2024



 
 
 
 
 

KONCEPCJA ROZWOJU 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

ORAZ GŁÓWNE PRIORYTETY KADENCJI 
2020-2024 

 
 

PROF. DR HAB. WALDEMAR TARCZYŃSKI 
 
 
 

Praca uszlachetnia, a ambicja jest źródłem twórczym społeczeństwa. Bądźmy ambitni, 

pracujmy wytrwale, a Naszym wspólnym celem niech będzie budowa i rozwój silnego 

Uniwersytetu Szczecińskiego – wszechnicy wiedzy, instytucji o ponadczasowym znaczeniu 
 
 
 
 

SZCZECIN 2020 
 

KONCEPCJA ROZWOJU

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ORAZ GŁÓWNE PRIORYTETY 

KADENCJI 2020–2024

SZCZECIN 2020

prof. dr hab. 

Waldemar
Tarczyński



3

Koncepcja rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz główne priorytety kadencji 2020–2024

2 
 

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI 
Najważniejsze dla Uniwersytetu Szczecińskiego jest utrzymanie statusu głównego ośrodka 

aktywności naukowej w regionie, kształcącego ludzi wszechstronnych, posiadających zdol-

ność samodzielnego myślenia i mających dobre, uniwersalne przygotowanie zawodowe. 

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli ludzkiej 

w różnorodnych dziedzinach badań oraz nauczanie młodzieży akademickiej w atmosferze 

tolerancji i wolności, z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś 

Uniwersytet ma obowiązek chronić podstawowe wartości społeczne i etyczne przed zagroże-

niami współczesnego świata, zabiegając o poszanowanie swojej autonomii. Edukacja, wyra-

stająca z żywego nurtu twórczości naukowej, jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu jak 

prowadzenie działalności badawczej, a stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz 

dbałość o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem 

działania wszystkich pracowników Uczelni. 

Uniwersytet Szczeciński, jak żaden inny, ma do spełnienia zadanie zintegrowania społecz-

ności tego obszaru Europy, jaką jest zachodnia część basenu Morza Bałtyckiego, wokół pro-

blemów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego regionu poprzez badania naukowe, 

upowszechnianie wiedzy i kształtowanie poczucia tożsamości jednostkowej i społecznej 

mieszkańców. 

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w trudnym okresie zarządzania Uczelnią. Wynika to 

przede wszystkim z czterech czynników, którymi są: 1) trwający niż demograficzny, 2) zły, 

bo za mało motywacyjny system finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, 3) konkuren-

cja ze strony innych szkół wyższych oraz 4) planowane odejścia na emeryturę istotnej dla 

rozwoju kadry naukowej pracowników z grupy profesorów oraz profesorów Uczelni. Zarzą-

dzanie Uniwersytetem Szczecińskim będzie wymagało od władz rektorskich przede wszyst-

kim kreowania nowych źródeł finansowania działalności naukowej i dydaktycznej, a także 

stymulowania rozwoju naukowego pracowników Uniwersytetu, wobec zauważalnej w niektó-

rych instytutach luki pokoleniowej. Jednocześnie wzmocnienie pozycji Uczelni w regionie 

oznacza konieczność dalszego, dynamicznego wyjścia na zewnątrz, czego wyrazem powinno 

być rozwinięcie kontaktów personalnych pracowników i zinstytucjonalizowanej współpracy 

międzynarodowej oraz powiązań z przedsiębiorcami i organami administracji publicznej. 

Uczelnia powinna być rozpatrywana w trzech obszarach. Dwa z nich wynikają z postano-

wień ustawy i określają cel powołania szkoły wyższej. To nauka i dydaktyka. Jednak misja 

szkoły wyższej nie może się ograniczać tylko do wypełniania minimalnych wymogów usta-
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wowych. Uczelnia powinna być też instytucją użyteczną dla miasta i regionu, w którym funk-

cjonuje. 

Jednak w moim przekonaniu na pierwszym miejscu jest nauka. Właśnie jej poziom oraz 

osiągnięcia kadry naukowej determinują poziom kształcenia, a co się z tym wiąże status 

Uczelni jako silnego ośrodka naukowego. Tylko nauczyciele akademiccy o wysokim pozio-

mie naukowym i znacznych osiągnięciach mogą w długim horyzoncie kreować dobry wize-

runek Uczelni jako wszechnicy wiedzy. Autorytety naukowe i moralne są wówczas wzorem 

dla młodzieży i tych, którzy zastanawiają się, gdzie kontynuować edukację w ramach różnych 

form kształcenia osób dorosłych. W rozwiązywaniu problemów lokalnych i kreowaniu wizji 

rozwoju miasta i regionu pomóc mogą tylko ci, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia i 

są w stanie włączyć się aktywnie w stały proces przemian społeczno-gospodarczych wynika-

jący z rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. 

Wyróżnione obszary wzajemnie się przenikają i tworzą obraz instytucji ponadczasowej, 

chociaż działającej w bieżącym czasie i aktualnych uwarunkowaniach. Nasze prace naukowe 

powinny być kreatywne i ich wartość należy oceniać nie tylko w aspekcie awansów nauko-

wych, zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych, ale również rozwojowi społeczno-

gospodarczemu. To społeczność akademicka powinna tworzyć wzorzec zachowań społecz-

nych i postaw życiowych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To pracownicy 

Uczelni powinni wytyczać najważniejsze kierunki rozwoju miasta i regionu oraz brać aktyw-

ny udział w realizacji założonych celów. W tym ujęciu miejsce Uniwersytetu Szczecińskiego 

na mapie Polski jest jednoznacznie określone. Musimy zadbać, aby nasza Uczelnia była po-

strzegana jako wszechnica wiedzy, ostoja autorytetów etycznych oraz miejsce, w którym 

można uzyskać wsparcie w realizacji projektów kluczowych dla realizacji wizji nowoczesne-

go miasta i regionu. Potencjał naukowo-badawczy musi być wykorzystywany nie tylko we-

wnątrz Uczelni, przy zabieganiu o środki na finansowanie jej rozwoju, ale również na ze-

wnątrz. Wzajemne przenikanie się zadań i wyzwań stojących przed Uczelnią, organami samo-

rządu terytorialnego, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na obszarze naszego miasta 

i regionu jednoznacznie pokazują, że sukces jest możliwy tylko uzyskanie synergii między 

partnerami społecznymi jest rozwiązaniem, które może nas satysfakcjonować.  

Pamiętać należy, że niezależnie od hierarchii wymienionych przez mnie obszarów dla 

rozwoju Uczelni konieczny jest zrównoważony rozwój we wszystkich zakresach, które są ze 

sobą nierozerwalnie związane i nie jest możliwe ich autonomiczne funkcjonowanie w dłuż-

szym horyzoncie czasowym. Aby stworzyć spójną wizję rozwoju Uniwersytetu Szczecińskie-
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go można podzielić potrzebę zrównoważonego rozwoju w zakresie badań naukowych, dydak-

tyki i użyteczności dla miasta i regionu na trzy obszary. Są to: 

 Pracownicy; 

 Studenci; 

 Infrastruktura. 

 

II. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W KA-

DENCJI 2020-2024 
 

1. Ludzie tworzący Uniwersytet – pracownicy i studenci  
Pracownicy uczelni oraz jej studenci są podmiotami i fundamentem Uniwersytetu. W swo-

ich działaniach wspólnota akademicka dąży do tego, aby człowiek, jego dobro, jego miejsce 

w świecie, potrzeby, dylematy moralne i etyczne były centralnym punktem działań i zaintere-

sowań. 

O wielkości, sile i autorytecie Uniwersytetu decydują pracownicy naukowi i dydaktyczni, 

ich dorobek naukowy, zakres prac badawczych obejmujących wiele dziedzin myśli naukowej 

i praktyki gospodarczej oraz wysoka jakość dydaktyki. 

Studenci, jako najliczniejsza grupa społeczności akademickiej, muszą być traktowani 

podmiotowo, z pełną świadomością, że bez ich obecności wspólnota akademicka nie ma racji 

bytu. Ich prawa są jednak nierozerwalnie powiązane z obowiązkami i współodpowiedzialno-

ścią za los Uczelni. Dlatego pracownicy Uczelni powinni w relacjach ze studentami postępo-

wać w taki sposób, aby wytworzyć w społeczności studenckiej poczucie wspólnoty, piętnując 

zachowania nieetyczne i wymierzone w dobro Uniwersytetu, innych studentów i kadry nau-

kowo-dydaktycznej. 

Kreowanie poczucia współdecydowania o losach naszej Alma Mater należy też do orga-

nów samorządu studenckiego, które powinny współpracować z organami Uczelni na zasadzie 

partnerstwa i dobrej woli, nie unikając podejmowania decyzji trudnych, przynoszących jed-

nakże korzyści społeczności akademickiej. 

 

2. Uniwersytet jako centrum rozwoju intelektualnego regionu 
Najistotniejszą rolą Uczelni jest ogniskowanie współczesnego dorobku naukowego, dlate-

go Uniwersytet Szczeciński powinien stanowić centrum współczesnej myśli w naszym regio-

nie. Zarówno tradycyjne, jak i współczesne kanony wykształcenia uniwersyteckiego opierają 
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się na znajomości kultury, etyki, religii, będących podstawą nauk humanistycznych, społecz-

nych, ekonomicznych, prawnych, ścisłych i przyrodniczych, kultury fizycznej i zdrowia oraz 

teologii. Uniwersytet Szczeciński jest ośrodkiem, w którym intensywnie rozwijają się właśnie 

te dyscypliny, niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu intelektualnego społeczeństwa. 

 

3. Uniwersytet jako ośrodek wsparcia gospodarczego i wzrostu innowacyjności regionu 
Ze względu na swoje położenie i wielkość Uniwersytet powinien stanowić centrum wspar-

cia dla rozwoju wsparcia gospodarczego naszego regionu. W znaczeniu uniwersalnym trzy 

instytuty ekonomiczne (Ekonomii i Finansów, Zarządzania oraz Gospodarki Przestrzennej i 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej), Instytut Nauk Prawnych, a w odniesieniu do zagadnień 

wysoko specjalistycznych – również inne jednostki naszej Uczelni powinny uczestniczyć w 

aktywizacji rozwoju gospodarczego nie tylko na szczeblu regionu, ale również kraju. Mogą 

one być niezależnym wsparciem naukowym przedsiębiorców, jednostek samorządu teryto-

rialnego oraz organów samorządu zawodowego i gospodarczego, uczestniczących w prze-

mianach procesów gospodarczych w naszym mieście, regionie i w kraju. 

 

4. Integracja w ramach Uniwersytetu 
Siłą Uniwersytetu i jego instytutów jest kadra naukowo-dydaktyczna, ale również personel 

administracyjno-organizacyjny. Utrudnieniem dla realizacji wspólnej koncepcji rozwoju 

Uczelni są zróżnicowane cele poszczególnych jednostek organizacyjnych, które mogą osła-

biać pozycję Uczelni jako całości naukowej i dydaktycznej. Wszyscy tworzymy Uniwersytet. 

Wewnętrzny podział Uniwersytetu jest tylko kwestią organizacji wykonywania zadań w za-

kresie nauki i kształcenia, więc jednostki organizacyjne, zachowując swoją tożsamość, po-

winny wypracować wspólną koncepcję realizacji strategii Uczelni jako jednego organizmu 

złożonego z wielu składowych, z których każda pełni ważną rolę, niezależnie od swojego 

potencjału kadrowego i rzeczowego. Jestem przekonany, że zrozumienie przez pracowników 

nowej misji i celów Uniwersytetu, jakie zostały wypracowane po wprowadzeniu reformy i 

będą nadal rozwijane, zmieni ich sposób myślenia o Uczelni. 

Integracja to nie tylko zacieśnianie więzów między władzami i pracownikami jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu, lecz także współpraca kadry dydaktycznej i pracowników 

administracji ze studentami jako członkami społeczności akademickiej. Wszystko to w ra-

mach pełnej autonomii instytutów Uczelni. Autorytet pracowników nauki powinien być bu-

dowany na zasadach wzajemnego szacunku, respektowania odmienności światopoglądu i róż-

norodności koncepcji naukowych. 
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III. PLAN DZIAŁAŃ W KADENCJI 2020-2024 

Podstawą działań jest założenie ciągłości władzy i realizacja działań rozpoczętych w ka-

dencji 2016-2020. Oznacza to pełną akceptację strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskie-

go przyjętej przez Senat na lata 2019-2028 we wrześniu 2019 roku. 

Zespół prorektorów będzie się składał z osób, które wprowadzały ostatnią reformę w 

Uczelni i w większości pełnią obecnie funkcje dyrektorów instytutów albo były szczególnie 

zaangażowane we wdrażanie obowiązujących rozwiązań prawnych. Propozycja poszczegól-

nych prorektorów będzie na etapie tworzenia kolegium rektorskiego, poddana konsultacji na 

spotkaniu ze wszystkimi dyrektorami instytutów. Nie będą proponowane na stanowiska pro-

rektorów osoby, które w minionych latach pełniły funkcje dziekana wydziału. W przypadku 

prorektora ds. studenckich decydujący głos należy do Uczelnianej Rady Samorządu Studenc-

kiego. Również Prorektor ds. Kształcenia będzie zgodnie z ustawą przedstawiony do konsul-

tacji Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego. 

Pierwszym istotnym zadaniem nowej kadencji będzie dokonanie obsady kadrowej w za-

kresie władz instytutów i wydziałów w trybie konkursowym, w którym podstawowym kryte-

rium wobec osób dotychczas sprawujących te funkcje powinna być ocena realizacji założo-

nych celów, przede wszystkim w zakresie oczekiwanych wyników ewaluacji jakości działal-

ności naukowej w przypadku dyrektorów instytutu oraz ocena rozwoju usług dydaktycznych 

w odniesieniu do dziekanów wydziału, a wobec nowych kandydatów – ocena spójności i po-

tencjalnej efektywności założeń rozwojowych jednostki dydaktycznej. 

Nie mam zamiaru podejmować inicjatywy w zakresie zmiany statutu Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Cały wysiłek organizacyjny i finansowy musi być skierowany na prace związane z 

oceną ewaluacyjną dyscyplin, wzrostem liczby studentów oraz większym umiędzynarodo-

wieniem studiów i badań naukowych. 

1. ZASADNICZE CELE OGÓLNE 
Uważam, że głównymi celami dla Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2020-2024 po-

winno być: 

 prowadzenie badań naukowych na poziomie umożliwiającym ich zaliczenie do dorobku 

nauki światowej, 

 kształcenie na kierunkach, które zaspokajają indywidualne oraz społeczne aspiracje i ocze-

kiwania studentów, 
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 wprowadzenie nowych, zgodnych z postępem naukowo–technicznym metod i form pracy 

badawczej, kształcenia, w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych, skiero-

wanego do mieszkańców całego regionu, w którym skupiają się doświadczenia i interesy 

Pomorza Zachodniego, Meklemburgii i Skanii, 

 stworzenie instrumentów kreujących warunki do współpracy ze szkołami podstawowymi i 

średnimi, przede wszystkim w celu pokazania dzieciom i młodzieży możliwości w zakresie 

dalszych etapów edukacji i wytworzenie pozytywnych relacji, zachęcających do konty-

nuowania nauki na naszej Uczelni; 

 stworzenie we współpracy z przedstawicielami różnych środowisk i wspieranie rozwoju 

instytucji i organizacji naukowych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych działają-

cych w regionie, które mogą stać się wizytówkami aktywnej działalności Uniwersytetu w 

zakresie tworzenia efektywnych więzi z otoczeniem społecznym i gospodarczym; 

 wspomaganie funkcjonowania usług edukacyjnych w różnym wymiarze czasowym i mery-

torycznym, w szczególności kierowanych do grup defaworyzowanych w życiu społecznym 

i zawodowych, a wyróżniających się szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: osób 

starszych, osób niepełnosprawnych, kobiet pozostających przez dłuższy czas poza rynkiem 

pracy; 

 utworzenie centrów dla potrzeb praktyki i komercjalizacji wyników badań naukowych. 

 

Owe cele budujące prestiż Uniwersytetu Szczecińskiego na forum międzynarodowym, krajo-

wym i regionalnym społeczność akademicka może osiągnąć przez: 

 zintensyfikowanie współpracy europejskiej i pozaeuropejskiej, realizowanie zawartych 

umów i nawiązywanie nowych partnerskich kontaktów, uwzględniających szczególne wa-

lory położenia Uniwersytetu, sprzyjającego zarówno inicjatywom transgranicznym, jak i 

projektom o charakterze wykraczającym poza obszar Unii Europejskiej;  

 wkład uniwersytetu w rozwój regionalny, w szczególności poprzez profesjonalne doradz-

two, ekspertyzy dotyczące kierunków rozwoju regionu będące realizacją idei „uczelnia dla 

regionu”, ale również świadczenie usług eksperckich dla instytucji publicznych, podmio-

tów prywatnych i inicjatyw o mieszanym charakterze, mających zasięg ponadregionalny; 

 wzmocnienie medialnego wizerunku Uniwersytetu, który powinien aktywnie kreować 

swój obraz w świadomości społecznej, poprzez podejmowanie inicjatyw kulturalnych, 

sportowych i innych nośnych medialnych, zgodnych z celami Uczelni i adekwatnych do jej 

prestiżu; 
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 podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy, które pozwolą zerwać z 

często występującym obrazem Uczelni jako spetryfikowanej i hermetycznej instytucji, od-

ległej od potrzeb lokalnej społeczności; 

 rozwijanie systemu zdalnej edukacji, w szczególności poprzez udostępnienie członkom 

społeczności akademickiej nowoczesnych instrumentów pozwalających na prowadzenie e-

learningu oraz blended-learningu (uczenie hybrydowe, tradycyjne połączone z e-

learningiem). 

 

2. WYZWANIA I CZĄSTKOWE CELE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DO REA-

LIZACJI W LATACH 2020 - 2024 
 

2.1. NAUKA I BADANIA NAUKOWE 
1) Dbałość o rozwój naukowy pracowników oraz o poziom prac doktorskich i habilita-

cyjnych. Ażeby osiągnąć zadowalający stan rzeczy, potrzeba zindywidualizowanej mobi-

lizacji finansowej i organizacyjnej do uzyskiwania stopni naukowych w rozsądnym termi-

nie, a także egzekwowania zobowiązań przyjmowanych na siebie przez pracowników po-

bierających stypendia doktorskie i habilitacyjne oraz uzyskujących urlopy naukowe. Waż-

ne jest stworzenie w ramach instytutów warunków dla rozwoju naukowego nauczycieli 

akademickich między innym poprzez wprowadzenie dodatkowego (obok obowiązujących 

w Uczelni) systemu motywacyjnego związanego z konkretnymi badaniami i wymiernymi 

efektami ich upowszechnienia. 

2) Wzmocnienie statusu uczestników studiów doktoranckich w ramach Szkoły Doktor-
skiej. Należy pilnie opracować wspólnie z władzami Szkoły Doktorskiej zasady we-

wnętrznego systemu wspierania aktywności naukowej doktorantów, obok działających 

systemów stypendialnych, który istotnie mógłby wspomóc ich badania naukowe prowa-

dzone w ramach zespołów badawczych działających w poszczególnych jednostkach orga-

nizacyjnych. 

3) Uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego dla Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach dyscyplin, dla których utworzono 
instytuty. Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i na-

uce liczba dyscyplin, w ramach których Uczelnia można nadawać stopnie naukowe jest 

podstawą do jej funkcjonowania w obszarze nauki. Należy wzmocnić dbałość o to, aby 

Uniwersytet Szczeciński spełniał kryteria przynależności do grupy uczelni o najwyższym 
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statusie, uczelni badawczych. Potrzebujemy do tego co najmniej 6 uprawnień do nadawa-

nia stopnia naukowego doktora z wymaganych dyscyplin. Szczególny wysiłek - obok 

utrzymania posiadanych uprawnień - należy podjąć w obszarach, w których ich nie posia-

damy, co wymaga wsparcia ze strony władz rektorskich. 
4) Wzrost liczby wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na badania naukowe. 

Ze względu na algorytm wyznaczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

konieczne i pilne jest radykalne zwiększenie liczby wniosków o granty nie tylko w ramach 

NCN i NCBiR, ale też innych funduszy i programów krajowych oraz międzynarodowych 

wspierających badania naukowe i ich upowszechnianie. Pomocny w tym zakresie będzie 

system motywacyjny, jaki proponuję wprowadzić już od nowego roku akademickiego. W 

tym należy upatrywać szansę na względnie szybkie zwiększenie środków na badania nau-

kowe w Uczelni. Istotne jest również to, że ze środków tych mogą korzystać słuchacze 

studiów doktoranckich (Szkoły Doktorskiej) oraz wolontariusze, co stworzy nowe możli-

wości w zakresie tworzenia efektywnych zespołów badawczych. 

5) Inne źródła finansowania nauki w Uniwersytecie. Trzeba zintensyfikować starania o 

pozyskiwanie środków finansowych z programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

(FNP). Oferta FNP jest bardziej zróżnicowana niż MNiSzW i obejmuje liczne programy 

skierowane do humanistów. Potrzebna jest akcja promocyjna FNP w skali całego Uniwer-

sytetu. Powstają też liczne możliwości wsparcia finansowego badań naukowych w ramach 

działań podejmowanych przez organy administracji publicznej różnych szczebli zarówno 

na badania naukowe, jak i na jej upowszechnianie i komercjalizację. 

6) Fundusze z Programów Ramowych UE oraz z Krajowego Programu Ramowego. 

Środki na naukę z tych źródeł są olbrzymie i nadal będą rosły, uzyskać je jest jednak bar-

dzo trudno. Należy wspierać w jednostkach organizacyjnych Uczelni akcję promującą ko-

rzyści płynące z dostępu do środków z Programów Ramowych UE i tworzyć konkretne 

wsparcie administracyjno-organizacyjne dla zespołów aplikujących w tych programach. 

7) Współpraca naukowa z innymi uczelniami Szczecina oraz jednostkami naukowo-
badawczymi w kraju i za granicą. Należy dążyć do zmiany dotychczasowego schematu 

polegającego na incydentalnej współpracy międzyuczelnianej. Systematyczna współpraca 

powinna skutkować publikacjami w prestiżowych czasopismach oraz wspólnymi wnio-

skami o finansowanie badań. Nadszedł czas publikacji interdyscyplinarnych o wymiarze 

uniwersalnym, wykraczających poza utarte kanony uprawiania nauki. 

8) Ewaluacja dyscyplin prowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pociągnie za sobą wymierne skutki (prestiżowe i finansowe), gdyż od jej efektów zależy 
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finansowanie badań w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2021-2024. Jest to kluczowe 

działanie nowych władz Uniwersytetu Szczecińskiego, na które trzeba skierować posiada-

ne zasoby osobowe, finansowe i rzeczowe – bez ich rozpraszania na cele drugorzędne, w 

szczególności kolejne zmiany organizacyjne. Wynik ewaluacji będzie zależał przede 

wszystkim od osiągnięć uzyskanych w czasie kadencji obecnych władz. Nowe władze bę-

dą musiały zadbać o jak najlepsze przygotowanie procesu ewaluacji – gromadzenie i prze-

kazanie danych, a zwłaszcza podjąć działania naprawcze w przypadku mniej korzystnych 

wyników ewaluacji, aby w kolejnych latach poprawić pozycję poszczególnych dyscyplin i 

Uczelni. 

 

Pomyślna realizacja najważniejszych zamierzeń powinna doprowadzić do znaczącego wzro-

stu tempa rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, co spowoduje podniesienie jego rangi jako 

instytucji, w której nie tylko prowadzi się badania naukowe i kształci wysokiej klasy specjali-

stów, ale również tworzy się projekty i inicjatywy ważne dla wspólnoty lokalnej i regionu, 

docierające również do tych członków społeczności, dla których kształcenie jest szczególnie 

trudnym wyzwaniem. 

 

2.2. DYDAKTYKA, NAUCZANIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
1) Konkurencyjność uczelni wymaga od Uniwersytetu dużej elastyczności w tworzeniu 

nowoczesnych kierunków studiów. Musimy jednak zachować pewien dystans wobec 

licznych, epizodycznych mód, które nie wpływają w znaczący sposób na strukturę rynku 

pracy. Nie chodzi bowiem o tworzenie kierunków na jeden czy dwa cykle rekrutacji, bo-

wiem takie działanie nie będzie budowało pozytywnego wizerunku Uniwersytetu jako 

uczelni dużej, stabilnej i z tradycją, a jednocześnie otwartej na istotne, długookresowe 

trendy, szczególnie w obszarze pojawiania się nowych zawodów. Ważne jest, aby szybciej 

niż konkurencyjne uczelnie identyfikować potrzeby rynku i się do nich dostosowywać. 

Młodzież powinna identyfikować się z kierunkami, po których nie ma problemu z zatrud-

nieniem na odpowiednich warunkach pracy i płacy, ale jednocześnie nie możemy porzucać 

kierunków istotnych dla rozwoju polskiej humanistyki, wzbogacających współczesnego 

człowieka. 

2) Tworzenie kierunków i studiów interdyscyplinarnych (międzyinstytutowych i mię-
dzywydziałowych). Badania rynku pracy wyraźnie podkreślają potrzebę tworzenia inter-

dyscyplinarnych specjalności (np. informatyk-specjalista ds. finansów). Zadaniem Uczelni 
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jest danie studentom możliwości wyboru i realizacji studiów interdyscyplinarnych w sys-

temach modułowych. Dzięki temu możliwe będzie oferowanie wiedzy i wykształcenia 

zbieżnych z potrzebami studentów i dostosowanych do potrzeb rynku pracy, pozwalają-

cych na dużą elastyczność w zatrudnieniu. W obecnych realiach rynku pracy, gdy ludzie 

kilkakrotnie w ciągu swego życia zmieniają zawód, gdy nie zawsze pracują w zawodzie 

wyuczonym, szerokie i interdyscyplinarne wykształcenie powinno być kulturowym zaso-

bem, a nie obciążeniem. Ponadto szerokie wykształcenie jest przydatne w warunkach pro-

wadzenia nowoczesnych badań naukowych, co jest istotne z perspektywy tych absolwen-

tów, którzy będą w różnej formie kontynuować współpracę z Uczelnią. 

3) Zapewnienie studentom wszechstronnego, akademickiego wykształcenia, a nie tylko 
wąsko ukształtowanego wykształcenia kierunkowego. Obecnie panująca moda na prak-

tykę i naukę zawodu o niszowym charakterze na studiach jest wynikiem niewłaściwego 

myślenia studentów, ich rodziców i instytucji rynku pracy. Wszechstronnie wykształcony 

absolwent jest bardziej elastyczny na rynku pracy, dzięki czemu ma większe szanse na 

znalezienie zatrudnienia niż absolwent z wykształceniem zawodowym, które szybko się 

dezaktualizuje i czyni absolwenta bezradnym wobec zmieniających się potrzeb pracodaw-

ców. Jako Uniwersytet nie powinniśmy ulegać tej modzie. Będąc największą uczelnią w tej 

części Polski, powinniśmy być kreatorem standardów kształcenia akademickiego, przygo-

towującego do wyzwań współczesności. 

4) Promowanie wysokiej jakości nauczania. Konieczne będzie wdrożenie nowych syste-

mów oceny jakości nauczania, bardziej zaawansowanych niż obecne. Miernikiem jakości 

pracy wykładowcy nie może być fakt, że pojawia się on na zajęciach, ani też ankieta wy-

pełniana przez często niereprezentatywną grupę studentów, w wielu wypadkach niebiorą-

cych udziału w zajęciach. Taki system rodzi patologie, np. łagodny wykładowca stawiają-

cy dobre oceny jest lepiej oceniany przez studentów niż wykładowca wymagający. Jednym 

z nowych mierników jakości może być wykorzystanie nowoczesnych technologii w nau-

czaniu czy metod podnoszących efektywność kształcenia (np. zajęcia interaktywne). 
5) Partnerskie relacje ze studentami i organizacjami studenckimi działającymi na naszej 

Uczelni. Dobrze zorganizowana samorządność studentów, ich aktywność naukowa i poza-

naukowa, wszelkie formy działalności społecznej są efektywną podstawą współpracy w 

obrębie wspólnoty akademickiej i pozwalają na ukształtowanie kompetencji społecznych 

przydatnych w późniejszej pracy zawodowej absolwentów Uniwersytetu. 
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2.3. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODAR-

CZEGO ORAZ Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ 
 

1) Uwzględnienie potrzeb otoczenia Uczelni. Uniwersytet powinien uwzględniać potrzeby 

w zakresie prowadzenia badań naukowych i usług edukacyjnych, istotnych dla funkcjono-

wania różnorodnych instytucji i podmiotów: administracji samorządowej i rządowej, insty-

tucji rynku pracy, przedsiębiorców (w tym mikro-, małych i średnich przedsiębiorców) 

prężnie rozwijających się w regionie, służb publicznych, instytucji wsparcia biznesu, orga-

nizacji pracodawców, fundacji i stowarzyszeń mających cele statutowe zbieżne z celami 

Uniwersytetu. Władze Uczelni, będąc świadome wzajemnych korzyści, jakie płyną z takiej 

współpracy nie tylko w kontekście rozwoju Uniwersytetu, ale również rozwoju regionu i 

kraju, powinny być stroną inicjującą tego rodzaju współdziałanie. Uniwersytet powinien 

występować jako podmiot posiadający odpowiednie zasoby kadrowe, a także zaplecze 

dysponujące sprzętem, oprogramowaniem, zasobami informacyjnymi, kontaktami z ośrod-

kami akademickimi w kraju i za granicą itp. 

2) Zaangażowanie pracowników Uniwersytetu w działania społeczne i gospodarcze. Na-

leży też zwracać uwagę, aby podejmowane przez pracowników działania były wykonywa-

ne pod szyldem Uniwersytetu, gdyż buduje to pozytywny wizerunek naszej Uczelni. Nie 

można dopuścić do sytuacji, w których nazwa Uniwersytetu jest uwikłana w przedsięwzię-

cia i wydarzenia wątpliwe etycznie, nielicujące z jej prestiżem. 

3) Jasne reguły współdziałania. Władze uczelni powinny określić formy takiej współpracy i 

sprecyzować jej warunki, co zwiększy dostępność oferty, a tym samym zintensyfikuje 

współdziałanie. Otwierając się na współpracę z innymi, musimy należycie zabezpieczyć 

swoje interesy i jasno określić reguły odpowiedzialności za wdrażane projekty, Naszym 

celem jest mądre partnerstwo.  

 

2.4. DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI 
1) Elastyczność kierunków kształcenia. W ofercie Uniwersytetu są specjalności i kierunki, 

które przeżywają rozkwit i takie, które są w fazie schyłkowej. Należy jednak pamiętać, że 

o rozwoju danego kierunku decyduje rynek i podaż pracy. Uniwersytet powinien brać pod 

uwagę te tendencje, jednak nie powinien im ulegać bez głębszej analizy wszystkich uwa-

runkowań. Skrajnie niewłaściwe byłoby likwidowanie określonych kierunków ze względu 

na ich małą popularność rynkową. Większa lub mniejsza popularność kierunków jest 
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sprawą cykli gospodarczych. Mała popularność dziś może być zapowiedzią rozwoju w 

przyszłości, mamy już takie doświadczenia. Co do zasady, władze instytutów i wydziałów 

powinny dostosowywać specjalności w ramach danego kierunku do potrzeb rynku. Nie na-

leży jednak dążyć do likwidacji lub spychania na margines kierunku aktualnie niepopular-

nego, bez pogłębionej analizy trwałości określonego trendu względnie oceny kierunku pod 

kątem strategicznych interesów Uczelni jako całości, jego znaczenia dla rozwoju kultury, 

etc. 

2) Wewnętrzna struktura organizacyjna. Struktury Uniwersytetu obejmują, z punktu wi-

dzenia organizacyjnego, jednostki małe i większe, silniejsze i słabsze. Nie należy w tej 

kwestii ulegać tendencjom „globalizacji”, zmierzającym do ich konsolidacji w duże jed-

nostki. Często, jak pokazują doświadczenia, jest to niewłaściwy kierunek reorganizacji, ro-

dzący spory pracownicze, obniżenie jakości i efektywności pracy, ograniczający spraw-

ność organizacyjną. Bardzo istotną, skrajnie niekorzystną stroną reorganizacji i łączenia 

jest zachwianie właściwych relacji pomiędzy studentem a uczelnią, gdy student traci swoją 

podmiotowość i staje się tylko numerem indeksu. W każdym przypadku ewentualnych fu-

zji czy reorganizacji należy się poważnie zastanowić nad kosztami i korzyściami zmian 

oraz uwzględnić społeczne konsekwencje takich zmian. 

3) Powiększenie i modernizacja zasobów lokalowych. Dalszy rozwój działalności naukowej 

oraz zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia większej niż obecnie liczbie studentów 

wymagać będzie znacznych nakładów na powiększenie i modernizację obiektów dydak-

tycznych. W związku z dużym rozproszeniem budynków Uczelni w różnych częściach 

miasta należy dążyć do zintegrowania obiektów wokół już istniejących campusów. Zloka-

lizowanie całych instytutów i w miarę możliwości wydziałów w jednym campusie umoż-

liwi bardziej racjonalne i oszczędne zarządzanie i właściwe wykorzystanie kadry nauko-

wo-dydaktycznej oraz administracji. 

4) Przegląd planowanych inwestycji. Szczególnie pilną sprawą jest przejrzenie obecnie rea-

lizowanych i planowanych na najbliższe lata inwestycji „twardych” oraz ustalenie prioryte-

tów na całą kadencję 2020-2024. Lista najpilniejszych inwestycji powinna być podstawą 

przyjęcia planu inwestycji uwzględniającego zmiany organizacyjne w Uczelni po wprowa-

dzeniu reformy. Obok środków będących w dyspozycji Uczelni (obligacje, środki ze 

sprzedaży nieruchomości) potencjalnym źródłem dofinansowania naszych zamierzeń mogą 

być programy unijne, np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, , Program Inte-

ligentny Rozwój, Programy Interreg, czy też Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 
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5) Modernizacja infrastruktury informatycznej. Pilnym zadaniem jest rozwój infrastruktu-

ry informatycznej, umożliwiający lepsze zarządzanie i kierowanie całą uczelnią. Istnieje 

potrzeba zakupu nowych programów, lepszego dostępu do baz danych i innych źródeł in-

formacji. Rozwiązanie problemu związanego z systemem Egeria Edukacja jest jednym z 

najpilniejszych zadań. Mam wypracowane dwa warianty rozwiązania tego problemu, 

przedstawione w szczegółowej części koncepcji, która jest osobnym dokumentem. 

 

2.5. KSZTAŁCENIE ORAZ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO 
1) Podnoszenie jakości kształcenia, a w tym: 

 pełne wdrożenie efektywnego systemu oceny jakości kształcenia, 

 uzyskiwanie akredytacji środowiskowej (w skali kraju i Europy) poszczególnych kierun-

ków kształcenia, 

 wypracowanie mechanizmów zapewniających zintegrowanie badań i kształcenia, 

 wprowadzenie certyfikatu kształcenia w szkole wyższej (upowszechnienie kształcenia 

młodych nauczycieli akademickich), 

 wprowadzenie nowych technik i form prowadzenia zajęć z dużym naciskiem na wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii. 

 

2) Zwiększanie oferty edukacyjnej dla kandydatów na studia oraz studia podyplomowe, 
a w tym: 

 organizowanie nowych kierunków studiów (adekwatnych do kierunków przemian w świe-

cie, kraju i regionie), 

 stworzenie makrokierunków na przykładzie funkcjonującego już ekonomiczno-prawnego, 

 kształcenie na indywidualnych studiach interdyscyplinarnych, 

 zatrudnianie studentów osiągających wysokie wyniki w nauce jako asystentów-stażystów, 

 organizowanie praktyk studenckich i wolontariatów w instytucjach i organizacjach mają-

cych wysoką rangę w swojej dziedzinie, 

 systematyczne unowocześnianie bazy dydaktycznej, zwiększanie dostępności do specjali-

stycznych laboratoriów i informacji,  

 kształcenie na kierunkach nauczycielskich, również na rynek międzynarodowy, 

 tworzenie zindywidualizowanej oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów szkół śred-

nich. 
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3) Uczestniczenie w Europejskim Obszarze Wyższego Szkolnictwa (EOWS) program 
Europa 2020, a także: 

 systematyczne zwiększanie mobilności studentów i nauczycieli akademickich w ramach 

programów europejskich i krajowych (w tym MOST czy ERAZMUS+), 

 uruchamianie studiów (problemowych/tematycznych programów) w językach obcych (an-

gielskim, niemieckim), 

 organizacja kursów i szkoleń dla praktyków, które jako krótsze i bardziej elastyczne mo-

głyby istotnie uzupełnić studia podyplomowe, 

 utworzenie uczelnianego AS (Advanced Studies), centrum edukacji ustawicznej i e-

learningu. 

Oferta edukacyjna uczelni powinna być uzupełniona działaniami poprawiającymi jakość 

życia studenckiego. Postulat ten odnosi się nie tylko do spraw bytowych i socjalnych, ale 

również do zdarzeń życia kulturalnego oraz aktywności naukowej i dydaktycznej studentów, 

wykraczającej poza ramy programów studiów. W tym względzie należy wskazać przede 

wszystkim następujące planowane przedsięwzięcia: 

1) Udoskonalenie systemu elektronicznej legitymacji studenckiej, która spełni rolę nie 

tylko narzędzia dostępu do informatycznej bazy dokumentacji studenckiej, ale również po-

zwoli na szersze zastosowanie narzędzi informatycznych w codziennej obsłudze spraw 

studenckich, np. w zakresie dokumentowania obecności na zajęciach, autoryzowania do-

stępu do wyspecjalizowanych modułów systemu informatycznego uczelni, zwiększenia 

bezpieczeństwa dostępu do określonych pomieszczeń i budynków, korzystania z biblioteki 

i czytelni. Przełomowym rozwiązaniem będzie wykorzystanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej do stworzenia systemu tzw. elektronicznej portmonetki, który zwiększy bez-

pieczeństwo i uprości sieć drobnych transakcji finansowych wewnątrz uczelni i w mieście. 

Współpraca z władzami miasta może umożliwić korzystanie z usług miejskich przy użyciu 

legitymacji (również z zastosowaniem mikropłatności), np. w zakresie transportu publicz-

nego, opłat parkingowych). 

2) Zrealizowanie projektu indeksu elektronicznego - o celowości i zaletach takiego roz-

wiązania nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to szczególnie wygodne dla studentów i 

znacznie ogranicza konieczność ich wizyt w dziekanatach. Takie rozwiązanie stało się 

standardem na nowoczesnych uczelniach. 

3) Kontynuowanie rozpoczętego procesu modernizacji i dostosowywania do współcze-
snych standardów bazy lokalowej i technicznej stanowiącej podstawę funkcjonowa-
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nia osiedla domów akademickich. Współcześnie zapewnienie studentowi niezbędnego 

lokum w podstawowym standardzie jest niewystarczające. Nasza oferta, aby mogła być 

konkurencyjna wobec działań prywatnego rynku nieruchomości, musi być ciągle wzboga-

cana o elementy dotyczące możliwości spędzania wolnego czasu, realizowania własnych 

zainteresowań w obrębie posiadanych przez nas domów akademickich. Stąd też należy po-

pierać i rozwijać takie przedsięwzięcia, jak rozwój infrastruktury sportowej, pomieszczeń 

klubowych i innych. 

4) Propagowanie w jeszcze szerszym zakresie aktywności kulturalnej studentów (Strefa 
Kultury Studenckiej). Liczba studentów, którzy chcą realizować się w działalności kultu-

ralnej, ciągle rośnie, a wsparcie ich pomocą lokalową i infrastrukturalną przynosi często 

nawet nieoczekiwane sukcesy, wykraczające nawet poza ramy naszego regionu. 

5) Dalsze rozwijanie aktywności naukowej struktur studenckich stanowi niewątpliwie 

jedno z bardziej trafnych inwestycji w przyszłość naszej Uczelni. Doświadczenia pokazują, 

że wielu członków kół naukowych i wyspecjalizowanych organizacji studenckich zasila 

kadrę naukowo-dydaktyczną swojego Uniwersytetu. Należycie rozwijane i pielęgnowane 

talenty, poparte odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie kosztów organizacji 

konferencji i seminariów naukowych, stanowią gwarancję ciągłości rozwoju naukowego, 

zwłaszcza w dziedzinach mniej popularnych wśród młodych ludzi. Tendencje te stanowią 

jedynie sygnalizację kierunku, w którym powinna zmierzać Uczelnia otwarta na potrzeby 

studenckie i wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny rynek usług edukacyjnych. 

 

2.6. HARMONIZACJA FINANSÓW I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ 
Pozycja konkurencyjna Uniwersytetu Szczecińskiego, a tym samym szanse rozwoju, zależeć 

będą od: 

 jakości kadry naukowo-dydaktycznej, 

 umiejętności nadążania za postępem wiedzy oraz niwelowania różnic dzielących nasz kraj 

od rozwiniętych krajów w Unii Europejskiej i w świecie, 

 umiejętnego harmonizowania finansów naszej Uczelni – tak, aby większość instytutów i 

jednostek administracyjnych realizowała zrównoważone budżety zgodne z planem rze-

czowo-finansowym Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 stwarzania szans na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania ważnych, rozwojowych 

przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych, także poprzez stworzenie odpowied-

niego wsparcia administracyjno-organizacyjnego, 
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 zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów, przy równoczesnym spełnieniu 

wymogów dobrych i przyjaznych warunków pozyskiwania wiedzy, zapewnieniu dostępu 

do nowych technologii i możliwości rozwoju osobistego, 

 atrakcyjnej oferty dydaktycznej uwzględniającej interdyscyplinarność kierunków i specjal-

ności, 

 odciążenia nauczycieli akademickich od pracy administracyjnej (częste wprowadzanie 

informacji do systemu, które już w tym systemie są). Wykorzystanie w procesie zarządza-

nia formularzy elektronicznych oraz wzorów dokumentacji, których w wielu przypadkach 

teraz nie ma. Wymaga to jednolitej polityki informacyjno-informatycznej, która jako prio-

rytet musi powstać jak najszybciej. 

 

IV. SPRAWY PILNE DO REALIZACJI 
Obok kluczowych kierunków działań w kadencji 2020-2024, jakimi są ocena ewaluacyjna, 

wzrost liczby studentów oraz umiędzynarodowienie wyróżniam sprawy bardzo pilne do reali-

zacji. Są to: 

Nauka i wsparcie nauki 

 Opracowanie planu rozwoju instytutów uwzględniającego ich specyfikę oraz zróżnicowane 

problemy w poszczególnych instytutach, wymagające szybkich działań. Działania te mu-

szą zmierzać do uzyskania dla dyscyplin w ramach instytutów co najmniej kategorii B+. W 

ramach tego punktu należy też podjąć działania w kierunku opracowania jednolitej polityki 

administracyjnej dla instytutów jednowydziałowych. 

 Wprowadzenie systemu motywacyjnego w zakresie stymulowania badań naukowych, obok 

tego, który funkcjonuje w Uczelni. System ten został opracowany przeze mnie i będzie 

prezentowany na spotkaniach wyborczych. 

 Wprowadzanie programu wsparcia Szkoły Doktorskiej umożliwiającego jej rozwój po-

przez wzrost liczby doktorantów (pozyskanie zewnętrznych źródeł finasowania badań na-

ukowych) oraz uruchomienie dodatkowych środków poza subwencją na działalność nau-

kową na prowadzenie badań naukowych przez doktorantów. 

 Zorganizowanie centrum obsługi administracyjnej projektów naukowych niezależnie od 

Działu Nauki i Projektów Naukowych oraz Działu Projektów Europejskich. 

 Wzmocnienie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z jej agendami (bi-

blioteki instytutowe itp.), w tym wprowadzenie opracowanego przez mnie systemu zinte-

growanego pozyskiwania baz danych na potrzeby badań naukowych z centrum zarząd-



19

Koncepcja rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz główne priorytety kadencji 2020–2024

18 
 

czym w bibliotece głównej oraz oprogramowanie legitymacji studenckiej pod kątem zinte-

growanej obsługi studenta i korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu. 

 Wsparcie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego i podjęcie działań w 

ceku uzyskania wyższej punktacji dla publikacji WNUS. 

Kształcenie i umiędzynarodowienie 

 Podjęcie działań w celu uruchomienia kierunków obcojęzycznych, kierunków międzyin-

stytutowych i międzywydziałowych odpowiadających potrzebom społeczno-

gospodarczym kraju. 

 Intensyfikacja rozwoju studiów podyplomowych (w tym zamawianych przez praktykę) w 

ramach realizacji idei ustawicznego kształcenia (kursy celowe i zamawiane). Istotna w tym 

względzie jest koncepcja stworzenia w Uniwersytecie zintegrowanej obsługi administra-

cyjnej tych studiów. Dotyczy to również wzmocnienia w tym zakresie studiów MBA. 

 Wsparcie Akademickiego Biura Karier oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

silną zewnętrzną promocją sukcesów naszych absolwentów oraz pokazaniem ścieżek ka-

riery możliwych po studiach w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Studenci 

 Intensyfikacja działań w zakresie ponownego ożywienia i rozwoju opracowanej przy moim 

współudziale z władzami miasta idei „Szczecin Akademicki”, która daje możliwość dodat-

kowej promocji Uczelni i Szczecina jako miasta akademickiego. 

 Pozyskanie obiektów sportowych na potrzeby studentów i pracowników Uczelni. Plan 

działań w tym zakresie został opracowany przeze mnie kilka lat temu we współpracy z 

Prezydentem Miasta oraz AZS Szczecin. 

 Wdrożenie zaplanowanego przez mnie na 2012 r. projektu indeksu elektronicznego. Kon-

cepcja ta została opracowana w moim zespole przez Śp. Panią Profesor Mirosławę Gaziń-

ską. 

Pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy 

 Jak najszybsze opracowanie i wdrożenie sformalizowanej ścieżki awansowej dla pracow-

ników administracyjnych Uniwersytetu. Zręby takiego systemu powstały w 2012 roku. 

System ten przede wszystkim nie spłaszcza płac i jest motywacyjny dla pracowników. 

Elementami systemu są między innymi posiadane kwalifikacje, staż pracy, a obok zachęt 

finansowych – pojawiają kursy i szkolenia dla pracowników umożliwiające podnoszenie 

ich kwalifikacji i finansowane ze środków Uczelni. 
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 Wprowadzenie znacznie szerszego systemu pakietów socjalnych dla pracowników (np. 

działający pakiet OK) z większą dopłatą niż ma to miejsce w chwili obecnej. Pakiety te są 

zbyt drogie (opłata ponoszona przez pracownika) i przez to mało atrakcyjne dla pracowni-

ków. Konieczne jest również poszerzenie oferty socjalnej o pakiety medyczne (np. Medi-

cover). Pakiet taki posiada np. Instytut Nauk Teologicznych. 

 Uporządkowanie i rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem programu 

Egeria. Proponuję dwa alternatywne rozwiązania w tym zakresie, które pozwolą na szyb-

kie dokończenie procesu informatyzacji Uczelni i uwolnienie się od uciążliwych i mało in-

tuicyjnych rozwiązań. 

 Odciążenie nauczycieli akademickich od pracy administracyjnej (częste wprowadzanie 

informacji do systemu, które już w tym systemie są). Wykorzystanie w procesie zarządza-

nia formularzy elektronicznych oraz wzorów dokumentacji, których w wielu przypadkach 

teraz nie ma. Wymaga to jednolitej polityki informacyjno-informatycznej, która jako prio-

rytet musi powstać jak najszybciej. 

 Wzmocnienie Biura Rektora i precyzyjne rozgraniczenie kompetencji między działami 

administracji. 

 

 

Uniwersytet, to nasza przyszłość ! 
Budujmy więc wspólnie Uczelnię Naszych marzeń ! 

Waldemar Tarczyński 
kandydat otwarty na zmiany, proponujący wraz z młodym zespołem prorektorów 

nowe rozwiązania dla dobra Uniwersytetu Szczecińskiego 
 



Jestem zawsze otwarty na rozmowę.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszam do kontaktu:

waldemar.tarczynski@usz.edu.pl

Waldemar
Tarczyński


