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WSTĘP

S

trategia rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej do roku 2021
jest najważniejszym po Statucie
dokumentem przyjętym przez Senat,
wytyczającym długofalową politykę Uczelni we wszystkich obszarach jej
działalności. Strategia została opracowana na podstawie analizy mikro i makro
otoczenia, współczesnych i przyszłych uwarunkowań oraz planów rozwojowych
uczelni w obszarach: kształcenia, badań naukowych, współpracy krajowej i
międzynarodowej, organizacji i zarzadzania.
Na strategię rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej składają się
następujace dokumenty:
1. Strategia rozwoju uczelni.
2. Elementy strategii rozwoju.
3. Program rozwoju.
Horyzont czasowy Strategii obejmuje okres od 2011 do 2021, co odpowiada
podobnym dokumentom opracowanym na potrzeby rozwoju uczelni.
Strategia jest
dziełem
Uczelni i odpowiada jej zdiagnozowanym potrzebom
i planom rozwojowym.
S t r a t e g i a r o z w o j u p owstała w wyniku dyskusji
środowiskowej, której wyniki – zarówno w warstwie diagnostycznej, jak
i planistycznej – zostały sformułowane przez ekspertów, reprezentujących
pracowników, studentów, doktorantów oraz przedstawicieli biznesu i jednostek
administracji samorządowej.
Czytając niniejszy dokument należy pamiętać o tym że każdy element wynika
z konkretnej diagnozy i ma przynieść wymierny efekt, a całość stanowi kompletną
i spójną wizję rozwoju uczelni .
Szczegółowe cele wskazują obszary powinności. Z założeń strategicznych wynikają
konkretne zadania, natomiast ewolucyjny charakter procesów nakłada na wdrażających
obowiązek ewaluacji.
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WARTOŚCI

R

ealizacja misji, wizji i celów
Wyższej Szkoły EkonomicznoHumanistyczna
odbywać
się
będzie w poszanowaniu podstawowych
wartości , które tworzą autorytet uczelni i
wyrażają sens prowadzonej działalności
dydaktycznej, kulturowej i naukowej.

Do kluczowych wartości akademickich należą: d ą ż e n i e d o p r a w d y ,
otwartość na wiedzę i nowe idee, poszanowanie godności człowieka,
kosmopolityzm, szacunek dla odmienności kulturowej, wolności
badań naukowych i nauczania .
Społeczność akademicka WSEH pielęgnuje również takie cnoty akademickie jak:
uczciwość
i
rzetelność,
bezinteresowność,
tolerancje
oraz
życzliwość i sprawiedliwość.
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WIZJA

N

adrzędnym celem rozwoju WSEH do roku 2021 jest:
uzyskanie statusu wiodącej uczelni w kraju w obszarze
nauk humanistycznych i społecznych oraz osiągnięcie
statusu uczelni o znaczącej pozycji międzynarodowej
prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną na poziomie
europejskim,
która
służy
przygotowaniu
wysoko
wykwalifikowanej kadry o kompetencjach odpowiadających
potrzebom społecznym oraz upowszechnianiu wyników badań
zastosowanie w gospodarce.

znajdujących

Oznacza to, że dążymy do tego, aby do roku 2021 WSEH była uczelnią, która:















w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych ma najlepszy w kraju
potencjał intelektualny i badawczy,
jest atrakcyjnym miejscem studiowania ,wyzwalania potencjału i kreatywności,
realizowania aspiracji, pasji naukowych i dydaktycznych zgodnych z potrzebami
rozwijającej się gospodarki,
jest krajowym liderem wprowadzania innowacji programowych i metodycznych
w procesie kształcenia;
oferuje koncepcje kształcenia w oparciu o dychotomiczność w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych;
jest uczelnią międzynarodową w rozumieniu standardów europejskich,
prowadzi na światowym poziomie badania naukowe, których wyniki znajdują
zastosowanie w gospodarce lub są szeroko upowszechniane służąc
społeczeństwu;
jest rozpoznawalna w Unii Europejskiej i poza jej granicami, realizuje prestiżowe
projekty i programy międzynarodowe,
aktywnie podejmuje wspólne inicjatywy edukacyjne i badawcze z
renomowanymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą;
ma strukturę organizacyjną, dostosowaną możliwie najlepiej do wykonywanych
zadań;
dysponuje w pełni zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym
zarządzanie uczelnią i proces dydaktyczny za pomocą metod i technik na
odległość;
wspierającą rozwój kultury studenckiej, przedsiębiorczości studentów oraz idee
kształcenia przez całe życie;
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współpracuje z otoczeniem samorządowym i gospodarczym oraz systemem
oświaty, a także aktywnie uczestniczy w życiu publicznym;
gwarantuje studentom i pracownikom warunki kształcenia i rozwoju
odpowiadające standardom europejskim;
łączy działania rozwojowe uczelni przy pełnym poszanowaniu wartości
akademickich i swojej tradycji;
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CELE STRATEGICZNE

Realizacja wizji Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Humanistycznej jest
uwarunkowane osiągnięciem
zdefiniowanych i powszechnie
akceptowanych przez społeczność
akademicką celów strategicznych w
każdym z trzech wyodrębnionych
obszarów realizacji celów strategicznych
do których należą: Kształcenie, Badania
naukowe, Współpraca międzynarodowa
i krajowa oraz Organizacja i zarządzanie
Cele strategiczne znajdują rozwiniecie w
celach szczegółowych zaprezentowanych
w poniższym opisie.
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CELE SZCZEGÓŁOWE

C

ele strategiczne zostaną osiągnięte w wyniku z realizacji celów szczegółowych.
Dla każdego z celów szczegółowych określono działania sprzyjające jego
realizacji opisane w Programie rozwoju. Cele szczegółowe pozwalają na
wyjaśnienie i doprecyzowanie celów strategicznych oraz przypisanie do nich
konkretnych przedsięwzięć pozwalających na ich realizację.
Cel strategiczny nr 1.
Osiągniecie
najwyższego
poziomu
kształcenia
w
obszarach
nauk
humanistycznych i społecznych.
1.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb
rynku pracy.
1.2 Rozszerzenie zakresu i zwiększenie liczby inicjatyw
edukacyjnych skierowanych do młodzieży.
1.3 Podniesienie jakości kształcenia.
1.4 Poprawa
stopnia
dopasowania
kompetencji
absolwentów do potrzeb rynku pracy.
1.5 Dostosowanie wymagań programowych do
Cele szczegółowe:
standardów międzynarodowych
1.6 Podniesienie międzynarodowej pozycji uczelni w
zakresie dydaktyczno-naukowym.
1.7 Zwiększenie udziału studentów w pracach badawczych
prowadzonych na Uczelni.
Cel strategiczny nr 2.
Rozwój działalności naukowej oraz komercjalizacji wyników badań.
2.1 Intensyfikacja przedsięwzięć naukowo-badawczych
z udziałem krajowych i zagranicznych podmiotów.
2.2 Rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości i
Cele szczegółowe :
efektywności prowadzonych badań w odniesieniu do
potrzeb rynku.
2.3 Promowanie postaw i działalności w zakresie
innowacyjności i przedsiębiorczości.

Cel strategiczny nr 3.
Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej.
3.1 Wzmocnienie współpracy międzynarodowej
3.2 Modyfikacja oferty edukacyjnej sprzyjająca
internacjonalizacji Uczelni
3.3 Wzmocnienie współpracy regionalnej i krajowej
Cele szczegółowe

3.4 Włączenie się Uczelni w proces doskonalenia
kompetencji nauczycieli szkół podstawowych i
średnich.
3.5 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych,
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naukowych.
3.6 Zwiększenie udziału w innych inicjatywach sprzyjających
roli kulturotwórczej Uczelni.
3.7 Aktywizacja działalności stowarzyszenia absolwentów

Cel strategiczny nr 4.
Dostosowanie organizacji uczelni do zmieniających się zadań
4.1 Zwiększenie skuteczności działań marketingowych na rzecz
Uczelni.
Cele szczegółowe 4.2 Wykreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni.
4.3 Poprawa wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i
potencjału intelektualnego Uczelni.
4.4 Dostosowanie organizacji uczelni do zmieniających się
zadań
4.5 Zwiększenie efektywności zarządzania uczelnią

W Programie rozwoju, który jest integralną częścią strategii ujęte zostały działania
przypisane konkretnym celom szczegółowym wraz z określeniem terminu ich realizacji
oraz osób odpowiedzialnych za ich osiągnięcie.
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