Częstochowa, wrzesień 2013

Misja i Strategia Wydziału Pedagogicznego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
na lata 2013 – 2020
1. MISJA
Misja Wydziału Pedagogicznego ściśle jest związana z misją Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Wydział Pedagogiczny jako najstarszy wydział AJD kontynuuje tradycje
kształcenia studentów przygotowując ich do podejmowania działań w zakresie szeroko
rozumianej edukacji (w tym w zakresie pedagogiki i przygotowania nauczycielskiego),
kultury fizycznej i sportu oraz pracy socjalnej i pomocy społecznej. Realizowane na
Wydziale badania naukowe łączą się z procesem kształcenia studentów, tworząc spójną
całość służącą budowaniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Misja Wydziału
realizowana jest we współpracy z innymi jednostkami AJD, ośrodkami naukowymi w kraju i
za granicą oraz instytucjami środowiska lokalnego. Poprzez wspólną pracę pracowników
naukowych, dydaktycznych, studentów, pracowników administracji i absolwentów
realizujemy misję Wydziału szanując zasady demokracji, wolności badań naukowych oraz
kierując się zasadami etyki i humanizmu.
2. WIZJA
Pragniemy by w roku 2020 Wydział Pedagogiczny AJD był prężnie rozwijającym się
wydziałem, który:
 podejmuje wyzwania związane z realizacją projektów z najwybitniejszymi ośrodkami
akademickimi w Polsce i Europie,
 jest przyjazny studentom, sprawnie zarządzany w duchu poszanowania demokracji
i humanizmu,
 gwarantuje dobre warunki studiowania i rozwoju naukowego,
 tworzy ofertę edukacyjną odpowiednią do potrzeb rozwojowych studentów, wymagań
rynku pracy i zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
 stwarza warunki do zdobywania stopni naukowych,
 jest otwarty na potrzeby najmłodszych i najstarszych obywateli społeczeństwa.

3. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Przy opracowaniu strategii Wydziału Pedagogicznego kierowano się strategią rozwoju
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na lata 2013 – 2020. Przyjęto, że kierunki
rozwoju Wydziału powinny zawierać poniższe cele strategiczne.
CEL STRATEGICZNY 1. Wzmocnienie pozycji naukowej Wydziału
Cel operacyjny 1.1. Osiągnięcie wyższej kategorii naukowej
 określenie wiodących obszarów badawczych na Wydziale Pedagogicznym,
 określenie stanu kadry naukowej z uwzględnieniem terminów planowanych
awansów naukowych i zawodowych,
 motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju naukowym,
 rozwijanie systemu oceny jakości badań naukowych i powiązania badań z systemem
finansowania,
 wypracowanie metod zwiększania skuteczności w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na badania naukowe,
 wspieranie pracowników w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym
zewnętrznych na badania naukowe,
 promowanie punktowanych czasopism wydziałowych,
 wzrost aktywności naukowej pracowników w zakresie udziału w projektach
badawczych, konferencjach międzynarodowych, publikacjach w renomowanych
czasopismach krajowych i zagranicznych,
 dążenie do osiągnięcia warunków do nadawania stopnia doktora nauk
pedagogicznych,
 polepszanie i rozwój infrastruktury badawczej Wydziału,
 wspieranie młodych naukowców w ich naukowym rozwoju,
Cel operacyjny 1.2. Poszerzenie zakresu badań naukowych
 stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych,
 prowadzenie badań we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za
granicą,
 implementacja teorii naukowych do praktyki w zakresie edukacji i pracy socjalnej,
 integracja nauki i sztuki poprzez realizację wspólnych projektów,
 zwiększenie liczby organizowanych konferencji o zasięgu krajowym
i międzynarodowym,
 zwiększenie mobilności kadry naukowej Wydziału,
 prezentacja i promocja wyników badań prowadzonych na Wydziale podczas
konferencji krajowych i międzynarodowych.
Cel operacyjny 1.3. Umiędzynarodowienie badań naukowych
 zwiększenie międzynarodowej wymiany pracowników naukowo – dydaktycznych,
 powiększenie liczby publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 wspieranie udziału pracowników Wydziału Pedagogicznego w krajowych,
europejskich i światowych programach badawczych.
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CEL STRATEGICZNY 2. Modernizacja oferty kształcenia zgodnie z oczekiwaniami
rynku pracy oraz zapewnienie jakości kształcenia na wysokim poziomie
Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie oferty studiów
 określenie kierunków modernizacji oferty kształcenia,
 tworzenie nowych kierunków i specjalności ściśle powiązanych z potrzebami
lokalnego rynku pracy i potrzebami społecznymi regionu,
 tworzenie systemu studiów dualnych oraz podwójnego dyplomowania
pozwalających studentom na edukację w innych ośrodkach akademickich Europy,
 tworzenie wspólnych programów studiów z uczelniami zagranicznymi,
 stworzenie oferty studiów podyplomowych, a także oferty szkoleń i kursów
zgodnych z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i możliwościami naukowodydaktycznymi Wydziału,
 modernizacja kształcenia z uwzględnieniem znaczenia technologii informacyjnych i
udziału w programach języków obcych.
Cel operacyjny 2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju naukowego i zawodowego
studentów
 rozwijanie studenckiego ruchu naukowego i wspieranie inicjatyw studenckich
w uczelni i w szerszym otoczeniu społecznym,
 wspieranie sportu studenckiego i rozwoju kulturalnego,
 tworzenie systemu wsparcia (np. socjalnego) dla studentów,
 dbanie o wysoką jakość praktyk studenckich,
 stymulowanie wzrostu mobilności studentów we współpracy z innymi ośrodkami
akademickimi w Polsce i Europie.
Cel operacyjny 2.3. Wprowadzenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia (WSZJK)
 opracowanie struktury, celów i zadań oraz procedur składających się na
funkcjonowanie WSZJK,
 opracowanie procedur oceny funkcjonowania WSZJK oraz wdrażania zaleceń
usprawniających system\
 współpraca z interesariuszami zewnętrznymi,
 budowanie kultury jakości.
Cel operacyjny 2.4. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kształcenia






poprawa stanu technicznego sal dydaktycznych,
usuwanie barier architektonicznych z myślą o osobach z niepełnosprawnością,
zapewnienie oprogramowania niezbędnego do nauki i badań naukowych,
wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia,
zwiększenie zbiorów bibliotecznych i polepszenie do nich dostępu.
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CEL STRATEGICZNY 3. Otwarcie Wydziału na współpracę
Cel operacyjny 3.1. Wzrost znaczenia Wydziału w regionie
 nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z samorządem lokalnym, instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami
naukowymi i zawodowymi, społecznością lokalną oraz potencjalnymi
pracodawcami,
 prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji Wydziału jako regionalnego
ośrodka eksperckiego w zakresie polityki społecznej i edukacyjnej.

 organizowanie konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych z innymi ośrodkami
naukowo-badawczymi i instytucjami z regionu,
 prowadzenie badań środowiskowych oraz diagnoz społecznych we współpracy
z lokalnymi partnerami,
 organizowanie otwartych spotkań i dyskusji z udziałem ekspertów zewnętrznych,
 projektowanie i wdrażanie działań z i na rzecz środowiska lokalnego oraz regionu,
 promowanie Wydziału.
Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie aktywności studentów i absolwentów Wydziału







wspieranie rozwoju studenckiej aktywności kulturalnej i artystycznej,
wspieranie rozwoju studenckiej aktywności samorządowej,
promowanie działań prozdrowotnych oraz kultury fizycznej,
współudział w organizowaniu akcji społecznych w regionie,
stworzenie systemu promocji wybitnych absolwentów,
rozwijanie współpracy z absolwentami Wydziału.

Cel operacyjny 3.3. Rozwój współpracy z instytucjami pozanaukowymi
 podejmowanie inicjatyw i projektów realizowanych na potrzeby miasta i regionu,
 poszerzenie współpracy z instytucjami i placówkami działającymi w obszarze
oświaty, edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, kultury, sportu, turystyki oraz
rekreacji,
 współpraca z organizacjami przemysłowymi, przedsiębiorcami, pracodawcami
w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
 udział w projektach badawczych finansowanych przez samorząd terytorialny,
 udostępnienie infrastruktury Wydziału w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych
i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 doskonalenie oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z potrzebami słuchaczy,
 stworzenie Akademii Dziecka i Rodzica.
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CEL STRATEGICZNY 4. Profesjonalne zarządzanie Wydziałem
Cel operacyjny 4.1. Zapewnienie właściwej infrastruktury Wydziału
 opracowanie planu rozwoju infrastruktury Wydziału oraz pozyskanie funduszy na
przedsięwzięcia inwestycyjno- remontowe pozwalające na poprawę warunków pracy
i kształcenia,
 usuwanie barier architektonicznych,
 polepszanie wyposażenia Wydziału w środki multimedialne,
 rozbudowa wydziałowej infrastruktury informatycznej,
 optymalizacja wykorzystania zasobów Wydziału: budynków, kadry, potencjału
badawczego i dydaktycznego.
Cel operacyjny 4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi







opracowanie i wdrożenie polityki zatrudnienia,
opracowanie i wdrożenie systemu oceny pracowników, wynagrodzenia i motywacji,
dbałość o przejrzystość obowiązków i zakres wykonywanych zadań,
dbałość o sprawny przepływ informacji,
troska o przejrzyste procesy decyzyjne i rozwiązywanie konfliktów,
podnoszenie kompetencji pracowników poprzez ich udział w konferencjach,
szkoleniach, kursach czy studiach podyplomowych.

Cel operacyjny 4.3. Udoskonalanie pracy administracyjnej i organizacyjnej
 dostosowanie struktury organizacyjnej Wydziału do bieżących potrzeb,
 usprawnianie procesów decyzyjnych,
 doskonalenie regulaminu Wydziału zgodnie z potrzebami realizacji Strategii
Wydziału,
 optymalizacja procesu zarządzania Wydziałem,
 ulepszanie procesu planowania zajęć dydaktycznych,
 poprawa jakości pracy i obsługi studentów przez Dziekanat i sekretariaty
Wydziałów.
Cel operacyjny 4.4. Doskonalenie systemu zarządzania finansami
 usprawnienie procesu zarządzania finansami,
 decentralizacja zarządzania finansami na Wydziale poprzez zwiększenie
samodzielności finansowej Instytutów,
 intensyfikacja pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych (środki unijne,
sponsorzy),
 określenie i wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie kosztów
funkcjonowania Wydziału,
 kontrola wydatkowania środków finansowych i optymalizacja ich zarządzania.
4. Horyzont czasowy
Strategia Wydziału będzie realizowana w latach 2013 – 2020. Wszelkie prace
pozwalające na zrealizowanie strategii rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Do końca 2013
roku mają powstawać strategie rozwoju Instytutów. Wszelkie prace i działania będą
trwały nieustannie do końca 2020 roku.
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5. Realizujący strategię
Instytuty i administracja Wydziału
6. Osoby monitorujące
Dziekani Wydziału zgodnie z przydzielonymi zakresami obowiązków
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Misję i Strategię Wydziału Pedagogicznego AJD przygotowano zgodnie z poniższymi
dokumentami.
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dn. 27.07.2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”
Statut AJD w Częstochowie, 2012, uchwała Nr 1/2012 Senatu AJD z dn. 25.01.2012
Misja Uczelni, uchwała Nr 2/2013 Senatu AJD z dn, 30.01.2013
Strategia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – uchwała Nr 3 Senatu AJD z dn.
30.01.2013
5. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
uchwała Nr 26/2013 Senatu AJD z dn. 27.02.2013
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Procedura tworzenia misji, wizji i strategii Wydziału Pedagogicznego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Lp. Przedmiot
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Analiza dokumentów i aktów prawnych
Przygotowanie prac wypełniających zadania
WP związane ze strategią AJD
Przygotowanie wstępnej strategii Wydziału
Pedagogicznego AJD na lata 2013 – 2020
Uzgodnienie uwag i sugestii po konsultacjach
z pełnomocnikiem ds. jakości kształcenia,
prodziekanami ds. nauki i spraw studenckich
oraz samorządem studenckim
Opracowanie szczegółowej strategii WP
opartej na aktach prawnych i uwzględniającą
sugestie oraz uwagi konsultantów
Zatwierdzenie misji, wizji i strategii WP

Termin realizacji
styczeń – marzec
2013

Odpowiedzialni

luty – marzec 2013

Dziekan WP

marzec 2013

Rada Wydziału

lipiec – wrzesień
2013

Dziekan WP

wrzesień –
październik 2013

Dziekan WP

październik 2013

Rada Wydziału

Dziekan WP
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