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Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie została opracowana zgodnie z klasycznym modelem 
zarządzania strategicznego do roku 2015. Strategia rozwoju Wydziału jest spójna z jego misją 
i stanowi program, którego celem jest rozwój Wydziału poprzez działania w obszarach: 

I. Kształcenia. 
II. Badań naukowych. 

III. Współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi regionu. 
IV. Zarządzania Wydziałem. 

 
I. Obszar kształcenia 
1) Obszar kształcenia dotyczy przekazanie przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji zawodowych i naukowych, stanowiących podstawę 
kreatywnego i satysfakcjonującego realizowania się w praktyce i nauce.  

2) Podstawowe cele strategiczne w obszarze kształcenia: 
a) doskonalenie jakości kształcenia poprzez: 
 wdrażanie procedur, standardów i zasad kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji, 
 doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 
 standaryzację oceny efektów kształcenia realizowanych na wszystkich kierunkach 

studiów, 
 budowanie kultury jakości i wzrostu satysfakcji studentów i pracowników z procesu 

kształcenia, 
 poprawa i unowocześnianie infrastruktury dydaktycznej. 
b) doskonalenie oferty edukacyjnej poprzez: 
 modyfikację programów kształcenia zgodnie z oczekiwaniami przyszłych absolwentów 

i potrzebami rynku pracy, 
 zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia, 
 współpracę z Radą Interesariuszy Wydziału w celu doskonalenia programów kształcenia, 
 podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, 
 intensyfikację wymiany zagranicznej studentów i pracowników Wydziału oraz 

wprowadzenie modułów/przedmiotów w języku angielskim do oferty kształcenia. 
 

II. Obszar badań naukowych 
1) Umocnienie pozycji naukowej Wydziału wśród wiodących wydziałów uczelni obszaru nauk 

rolniczych, leśnych, weterynaryjnych oraz nauk technicznych i podniesienie kategorii 
naukowej Wydziału, stanowiącej wsparcie realizacji zadań z obszaru kształcenia.  

2) Podstawowe cele strategiczne w obszarze badań naukowych: 
 pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, 
 wzmocnienie i rozwinięcie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej z ośrodkami 

badawczymi oraz instytucjami naukowymi, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 
w ramach UE, 



 zdefiniowanie i przyjęcie podstawowych kierunków innowacyjnych badań w dyscyplinie 
naukowej ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia, stworzenie 
procedur ich systemowego wspierania, 

 wspieranie i aktywizowanie młodych naukowców do udziału w programach badawczych, 
 podejmowanie badań naukowych w powiązaniu z praktyką w obszarach uznanych za 

priorytetowe w strategii rozwoju regionalnego Polski południowej, 
 rozbudowa i unowocześnianie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia 

laboratoriów, 
 utrzymanie dotychczasowych uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

 
III. Obszar współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi regionu oraz 

gospodarki narodowej 
1) Intensyfikacja transferu wyników badań, potrzeb rynku pracy, oczekiwań potencjalnych 

pracodawców, praktyki pomiędzy Wydziałem a podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
regionu oraz gospodarki narodowej jest możliwa jedynie poprzez wzmocnienie 
współpracy, opracowanie wspólnych mechanizmów relacji i wymiany opinii oraz uwag. 

2) Podstawowe cele strategiczne w współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
regionu oraz gospodarki narodowej: 

 opracowanie i wdrożenie zasad stałej współpracy z podmiotami społecznymi i 
gospodarczymi oraz gospodarki narodowej, 

 rozszerzenie i wzmocnienie form współpracy z instytucjami związanymi z 
administrowaniem, zarządzaniem i ochroną zasobów środowiska przyrodniczego oraz 
branżowymi firmami projektowymi i wykonawczymi, 

 wzmocnienie poczucia identyfikacji absolwenta z Wydziałem, a poprzez stworzony system 
monitoringu jego kariery zawodowej, utrzymywanie więzi z absolwentami, 

 ponadto podejmowanie wszelkich działań w zakresie opracowania oferty programowej 
studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i warsztatów adresowanych do określonych 
grup odbiorców. 
 
IV. Obszar zarządzania Wydziałem 

1) Właściwe zarządzenie Wydziałem może zostać osiągnięte poprzez doskonalenie kultury 
organizacyjnej, poprawienie funkcjonowania Wydziału i poprawę warunków pracy 
pracowników Wydziału, zgodnie ze standardami UE. 

2) Podstawowe cele strategiczne w obszarze zarządzania Wydziałem: 
 doskonalenie polityki kadrowej, poprawiającej rozwój naukowy pracowników, 
 doskonalenie systemu oceny, motywacji, satysfakcji i promocji pracowników, 
 doskonalenie zarządzania i struktury organizacyjnej Wydziału, 
 doskonalenie procedur związanych z realizacją zadań statutowych, 
 wspomaganie rozwoju działalności organizacyjnej studentów, 

 
Realizacja celów strategicznych i zadań w ramach wymienionych obszarów wymaga 

integralnego, wzajemnie uzupełniającego się zrównoważonego działania wszystkich 
pracowników Wydziału.  

 
Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji jest zbieżna z realizowaną 

strategią rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zawartej w 
dokumencie pt. „Strategia rozwoju Akademii Rolniczej na lata 2008-2015", który został 
zatwierdzony uchwałą Senatu nr 17/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku. 


