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w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego  

na lata 2009-2015 
 
 
 
Na podstawie § 43 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat postanawia: 
 

§ 1 
 
Przyjąć strategię rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2009-2015, którą zawiera załącznik 
do niniejszej uchwały. 
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Wrocław, luty 2009 



Wstęp 

 

Uniwersytet Wrocławski zlokalizowany w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia, ma 

bardzo korzystne połoŜenie. Zajmuje centralne miejsce w południowo-zachodnim regionie 

Polski, w strefie krzyŜujących się wpływów duŜych ośrodków europejskiej rangi, od strony 

zachodniej – Drezna i Lipska, północno-zachodniej – Berlina, i południowej – Pragi. 

Uniwersytet Wrocławski, uczelnia o bogatej przeszło 300-letniej tradycji i jedna z 

największych w Polsce, skupia 10 wydziałów reprezentujących wszystkie podstawowe 

dziedziny nauki i kształcących ok. 37 tysięcy studentów na 53 kierunkach i specjalnościach.  

Zasięgiem oddziaływania Uniwersytet Wrocławski sięga daleko poza region i choć 

zdecydowanie dominują w nim studenci z Dolnego Śląska, to wielu z nich pochodzi z 

sąsiadujących regionów, głównie ze Śląska i  z Ziemi Lubuskiej.  

Uniwersytet Wrocławski widzi swoją przyszłość w silnej identyfikacji z regionem 

Dolnego Śląska, któremu chciałby słuŜyć, umoŜliwiając nie tylko dostęp do nauki, lecz takŜe 

spełniając rolę centrum Ŝycia naukowego i intelektualnego. Pełny obraz aspiracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego jest odzwierciedlony w Misji Uczelni przyjętej przez Senat 

Uniwersytetu w czerwcu 1999 roku i stanowiącego integralną część planu rozwoju 

strategicznego Uczelni. Jest sprawą szczególnie waŜną, by na początku XXI wieku 

Uniwersytet Wrocławski był uczelnią stojącą na czele postępu cywilizacyjnego.  

 

 

Misja Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

(Przyjęta przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30.06.1999 r.) 

 
 

Uniwersytet Wrocławski jest kontynuatorem tradycji dawnego Uniwersytetu, 

wywodzącego swój początek od Akademii Leopoldyńskiej, załoŜonej w 1702 roku oraz 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, załoŜonego w 1661 roku. Tradycje te spotkały się 

w 1945 roku, dając początek nowej epoce w dziejach Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch 

podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyraŜania poglądów oraz akceptuje ducha i 

fundamentalne zasady wyraŜone w bolońskiej Magna Carta Uniwersytetów Europejskich z 

1988 roku. Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i 

tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego połoŜenie kulturowe i geograficzne na pograniczu 

polskim, czeskim i niemieckim.  
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Uniwersytet Wrocławski chroni i rozpowszechnia dorobek pokoleń oraz wnosi własny 

i oryginalny wkład do kultury przez twórczą pracę badawczą i rozwijanie kształcenia. 

Uniwersytet Wrocławski pragnie spełniać swoją misję w szczególności poprzez: 

• prowadzenie badań naukowych na najwyŜszym poziomie. Realizując odwieczne 

dąŜenie człowieka do otwierania nowych horyzontów myślowych, Uniwersytet 

Wrocławski przypisuje szczególne znaczenie zakresowi i poziomowi prowadzonych w 

nim badań naukowych;  

• kształcenie na najwyŜszym poziomie. Realizowany proces dydaktyczny formuje 

twórcze i tolerancyjne postawy wobec świata oraz słuŜy nabywaniu wiedzy. 

Uniwersytet Wrocławski przywiązuje wielką wagę do jakości kształcenia i tworzenia 

godnych warunków, w jakich się ono winno odbywać;  

• ochronę, pielęgnowanie i kontynuację dziedzictwa intelektualnego przeszłości;  

• szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, poprzez kontakty naukowe, wymianę 

pracowników i studentów; 

• stwarzanie studentom moŜliwości uczestniczenia w Ŝyciu uczelni, poprzez wspieranie 

ich działalności naukowej, kulturalnej i samorządowej;   

• troskę o uczynienie z Uczelni miejsca spotkań i wymiany myśli kręgów naukowych i 

twórczych, stając się źródłem Ŝycia intelektualnego dla miasta, regionu i kraju; 

• zachowanie autonomii akademickiej i niezaleŜności politycznej, które słuŜą 

budowaniu społeczeństwa demokratycznego opartego na uniwersalnych prawach 

człowieka.  

Uniwersytet Wrocławski kieruje się ideą uczelni otwartej, w której kaŜdy znajdzie dla 

siebie warunki rozwoju i twórczej pracy.  

 

 

Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwoju Nauki w Polsce  

do 2015 roku” 

 

Przygotowując strategię rozwoju uczelni, naleŜy wziąć pod uwagę podstawowe 

dokumenty planistyczne określające rozwój kraju i regionu. W szczególności niezwykle 

istotnym dokumentem jest opublikowana w kwietniu 2008 roku przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego „Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku”.  
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W tym dokumencie zdefiniowano następujące cele strategiczne nauki w Polsce: 

• podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce oraz zwiększenie jej wkładu 

w naukę światową, 

• pełniejsze wykorzystanie potencjału nauki dla edukacji narodowej, kultury i 

podniesienia poziomu cywilizacyjnego kraju, 

• stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, 

• ściślejsze zespolenie z Europejskim Obszarem Badawczym. 

 

W zakresie edukacji określono następujące zadania: 

• lepsze dopasowanie kierunków studiów do potrzeb gospodarki, 

• większe wykorzystanie pracowników wszystkich sektorów nauki i przedsiębiorstw 

dla kształcenia na uczelniach, zwłaszcza na poziomie studiów doktoranckich, 

• poprawa dopasowania programów studiów, liczy przyjmowanych studentów i 

tematyki rozpraw doktorskich do potrzeb gospodarki, w której większość 

absolwentów znajdzie zatrudnienie, 

• zmiany w kształceniu, polegające na znaczącym zwiększeniu nacisku na 

kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

• przygotowanie młodej kadry do realizacji badań zespołowych i 

interdyscyplinarnych, podejmowanych w warunkach ostrej konkurencji, 

• rozwijanie systemu kształcenia podyplomowego, adresowanego do szerokiego 

grona odbiorców.  

  

W sytuacji ograniczonych środków finansowych z budŜetu państwa w znaczący sposób 

wspierane będą tylko takie dziedziny i dyscypliny naukowe, które doprowadzą do szybkiego 

rozwoju kraju w sferze gospodarczej i cywilizacyjnej. Dlatego teŜ zdefiniowano m.in. 

następujące zadania: 

• wspieranie programów badań interdyscyplinarnych, ukierunkowanych na cele o 

strategicznym znaczeniu dla zrównowaŜonego rozwoju Polski,  

• wspieranie dziedzin nauki, w których Polska posiada silną pozycję 

międzynarodową, 

• wzmocnienie edukacyjnych efektów badań.  
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Elementy strategii dotyczące roli szkół wyŜszych w „Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” 

 

W dniu 30 listopada 2005 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dokument 

pt. „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku”. Jak zaznaczono we 

wstępie „celem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego i 

infrastrukturalnego. Ma on stanowić takŜe narzędzie do poprawy warunków Ŝycia 

mieszkańców Dolnego Śląska.” 

W wielu miejscach tego dokumentu są określone pola działania dla szkół wyŜszych 

regionu.  

PoniŜej przedstawiono elementy analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) dotyczącej zasobów ludzkich, równości szans i zagadnień społecznych, które 

odnoszą się do szkół wyŜszych: 

 
Mocne strony: 

• DuŜa koncentracja wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej 

(technicznej, ekonomicznej i medycznej). 

• Silny wrocławski ośrodek akademicki z duŜym potencjałem naukowo-badawczym 

oraz rozwój szkolnictwa wyŜszego w innych miastach regionu. 

 
Słabe strony: 

• Słabo rozwinięta oferta kształcenia ustawicznego. 

• Niewystarczający stopień przygotowania partnerów społecznych do pozyskiwania  

środków unijnych i krajowych. 

• Niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy na skutek braku 

jego analiz.  

 
Szanse: 

• Dopasowanie koncepcji edukacji i dokształcania do wymagań rynku pracy. 

 
ZagroŜenia: 

• Niekorzystne trendy demograficzne i cywilizacyjne (np. starzenie się 

społeczeństwa, niepełnosprawność, uzaleŜnienia). 

• Malejąca partycypacja państwa w kosztach edukacji i nauki.  
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W celu pt. „Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i 

otwartych na świat” zdefiniowano następujące priorytety i działania: 

 

Priorytet 2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury. 

• Działanie 2. Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozwój toŜsamości regionalnej. 

 
Priorytet 3. Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych. 

• Działanie 1. Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

i osób prowadzących szkolenia, promowanie aktywizujących metod edukacji.  

• Działanie 3. Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach matematyczno-

przyrodniczych i technicznych. 

• Działanie 4. Kształtowanie droŜnego systemu edukacyjnego umoŜliwiającego 

kształcenie ciągłe. 

• Działanie 5. Dostosowanie oferty edukacyjnej do faktycznych potrzeb 

indywidualnych odbiorców i rynku pracy.  

• Działanie 6. Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa 

wiedzy oraz postaw proinnowacyjnych. 

• Działanie 7. Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i 

kreatywności w procesie kształcenia. 

• Działanie 8. Współuczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i 

przestrzeni wiedzy.  

 

 

Analiza SWOT dla Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Mocne strony Uniwersytetu Wrocławskiego to: 

• kadra naukowo-dydaktyczna o udokumentowanym dobrym dorobku naukowym, 

• rozwinięty system studiów doktoranckich,  

• wysoki poziom badań naukowych, w szczególności na wydziałach ścisłych i 

przyrodniczych oraz w licznych dyscyplinach humanistycznych; 

• duŜa liczba studentów na wydziałach humanistycznych; 

• szeroki wachlarz problematyki badań naukowych, co stwarza moŜliwości do podjęcia 

badań interdyscyplinarnych oraz kształcenia interdyscyplinarnego, 

• doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi. 
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Słabością Uniwersytetu jest: 

• mała liczba studentów na wydziałach ścisłych i przyrodniczych, 

• słabo rozwinięta współpraca jednostek naukowych z podmiotami zewnętrznymi, 

• niewystarczająca współpraca między wydziałami, 

• stosunkowo mała aktywność w realizacji programów UE, 

• mała liczba studentów i doktorantów zagranicznych. 

 
Szanse dla Uniwersytetu to: 

• duŜa liczba szkół wyŜszych we Wrocławiu, co umoŜliwia podjęcie badań 

środowiskowych oraz kształcenia interdyscyplinarnego,  

• obecność we Wrocławiu EIT+, 

• członkostwo w Unii Europejskiej otwierające nowe moŜliwości pozyskiwania 

środków finansowych na poprawę warunków kształcenia oraz finansowanie badań 

naukowych, 

• nowe technologie edukacyjne, 

• wg prognoz w połowie XXI wieku ok. 70% stanowisk pracy wymagać będzie 

wyŜszego wykształcenia, 

• liczba osób w Polsce z wyŜszym wykształceniem wynosi 15,6% wobec 20-25% w 

pozostałych krajach UE, 

• wzrastająca rola kształcenia ustawicznego. 

 
ZagroŜeniami w najbliŜszych latach mogą być: 

• zmniejszenie liczby kandydatów na studia z powodu niŜu demograficznego, 

• duŜa konkurencja na lokalnym i globalnym rynku edukacyjnym,  

• moŜliwość odpływu części młodej kadry naukowej do ośrodków zagranicznych, 

• zmniejszenie dotacji z budŜetu państwa na szkolnictwo wyŜsze.  

 

 

Strategiczne cele rozwoju 

 

W ciągu ostatnich dekad następuje wzrost zakresu i tempa przeobraŜeń zachodzących 

w bliŜszym i dalszym otoczeniu kaŜdej uczelni, wywołanych przez procesy globalizacji, 

rozwój technologii informacyjnych oraz kształtowanie się gospodarki i społeczeństwa 

opartych na informacji i wiedzy. 
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Uniwersytet Wrocławski w swoich działaniach powinien reagować i dostosowywać 

się do zmieniających się warunków zewnętrznych, odpowiadać na zapotrzebowania 

społeczne, a nadto nie tylko nadąŜać za rozwojem nauki, lecz przede wszystkim w znaczący 

sposób przyczyniać się do jej rozwoju. Fundamentem działalności Uczelni jest jedność badań 

naukowych i nauczania. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza niepowtarzalną szansę rozwoju 

Uniwersytetu Wrocławskiego w nadchodzących latach. Z szeregu wyzwań współczesnego 

świata wyłaniają się poszczególne zadania dla naszej Uczelni w zakresie rozwoju badań 

naukowych, kształcenia i rozwoju kadry naukowej. 

Strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem planistycznym jednostki 

określającym priorytety i cele rozwoju. Formułując strategię rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego, brano pod uwagę następujące dokumenty: 

• „Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku” (Warszawa, kwiecień, 2008 r.), 

• „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” (Wrocław, listopad, 

2005), 

• „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego” (Wrocław, 

styczeń, 2005), 

• Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus” (Wrocław, lipiec, 2006), 

• analiza SWOT dla Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Przyjęto następujące priorytetowe obszary rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego: 

• kształcenie na potrzeby regionu i kraju, 

• badania naukowe, w szczególności wzmacniające potencjał Dolnego Śląska, 

• społeczność uniwersytecka, 

• infrastruktura Uczelni, 

• zarządzanie Uczelnią, 

• współpraca Uczelni z otoczeniem. 

   

Kierunki rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego wytyczają następujące cele strategiczne: 

• podniesienie poziomu badań naukowych oraz wzmocnienie i rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej Uczelni, 

• podniesienie jakości kształcenia, 

• zwiększenie atrakcyjności poprzez rozwijanie oferty dydaktycznej, 

• poprawa warunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych, 



 9 

• aktywne uczestnictwo w rozwoju Dolnego Śląska i Polski, 

• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

• integracja społeczności akademickiej Wrocławia poprzez zacieśnianie współpracy 

dydaktycznej i naukowej z uczelniami wrocławskimi, 

• usprawnienie procesu zarządzania Uczelnią. 

  

Narzędziem gwarantującym realizację załoŜonych celów strategicznych musi być 

nowoczesna, ciągle doskonalona struktura organizacyjna Uczelni oraz odpowiednia jej 

kultura organizacyjna, rozumiana jako zwyczajowy sposób myślenia, odczuwania i działania 

podzielany, przyswajany i asymilowany przez pracowników. Sukces przeprowadzenia zmian, 

czyli zarządzanie zmianami i zarządzanie ryzykiem oraz wdraŜanie zupełnie nowych 

rozwiązań, jest w znacznym stopniu zaleŜny od zarządzania transformacją kultury 

organizacyjnej. Działania zmierzające do osiągnięcia tych celów muszą mieć charakter ciągły. 

Osiągnięcie przedstawionych celów strategicznych wymaga pełnego zaangaŜowania całej 

społeczności Uczelni. W kulturę organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego trzeba 

wkomponować „kulturę innowacji” i „kulturę mierzenia wyników”. Szczególny obowiązek 

spoczywa na Senacie Uczelni oraz władzach rektorskich i dziekańskich, które powinny być 

inicjatorami wprowadzania zmian. 

Realizacja wyŜej wymienionych celów strategicznych winna doprowadzić do osiągnięcia 

znaczącej pozycji przez Uniwersytet Wrocławski na światowej mapie naukowej oraz w 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego.  

 

 

Badania naukowe 

 

Początek XXI wieku charakteryzuje się wzrastającym znaczeniem nauki, techniki i 

edukacji. Nie jest moŜliwe utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach wyŜszych 

bez prowadzenia i rozwijania badań naukowych na najwyŜszym poziomie.  

W Polsce głównym źródłem finansowania badań naukowych jest budŜet państwa, 

natomiast w krajach wysokorozwiniętych w nakładach na badania naukowe i wdroŜenia 

przewaŜają środki pozabudŜetowe. Jest to w naszym kraju spowodowane brakiem 

odpowiednich instrumentów finansowych zachęcających podmioty gospodarcze do 

finansowania badań naukowych. MoŜna oczekiwać, Ŝe w ciągu najbliŜszych lat sytuacja 

finansowania badań naukowych w Polsce moŜe się nawet pogorszyć.  
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Oprócz budŜetowych źródeł finansowania badań naukowych w Polsce bardzo 

istotnym strumieniem finansowania niektórych aktywności naukowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego powinny być programy Unii Europejskiej, z których nasza Uczelnia winna 

korzystać w szerszym niŜ dotąd wymiarze. 

Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, muszą zostać stworzone na Uniwersytecie 

Wrocławskim wewnętrzne mechanizmy, które - wspierając rozwój kreatywności i zdolności 

innowacyjnego myślenia - w konsekwencji umoŜliwi ą podjęcie badań w nowych 

dyscyplinach naukowych. 

 

Cele cząstkowe: 

• tworzenie i wspieranie nowych kierunków badań w szczególności skorelowanych z 

rozwojem potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska; 

• intensyfikacja udziału zespołów naukowych w programach Unii Europejskiej i innych 

programach międzynarodowych; 

• wzrost mobilności kadry naukowo-dydaktycznej; 

• wykorzystywanie w większym stopniu finansowania badań naukowych z polskich 

środków pozabudŜetowych, np. z róŜnego rodzaju programów prowadzonych przez 

Fundację na Rzecz Nauki Polskiej; 

• rozszerzenie współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych; 

• opracowanie systemu motywacyjnego dla uczonych i zespołów badawczych 

rozwijającego ich aspiracje i zachęcającego do opracowywania wniosków do 

programów europejskich oraz premiującego zwycięzców w konkursach;  

• rozwój infrastruktury aparaturowej i bazy laboratoryjnej dla prowadzenia badań 

naukowych i kształcenia, 

• tworzenie interdyscyplinarnych uczelnianych i międzyuczelnianych centrów 

badawczych; 

• zwiększenie ilości zespołów naukowych biorących aktywny udział w rozwoju EIT+;  

• zwiększenie naboru na studia doktoranckie, szczególnie na tych kierunkach, na 

których są prowadzone badania naukowe na wysokim poziomie oraz pozyskiwanie 

doktorantów zagranicznych; 

• wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania przez uniwersyteckie placówki 

naukowe odpowiednich certyfikatów jakości, co umoŜliwi wykonywanie ekspertyz 

naukowych, uznawanych na forum międzynarodowym;  
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• rozwijanie systemów organizacyjnych wspierających pracę innowatorów i osób 

myślących strategicznie; 

• powiązanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim z 

potrzebami badawczymi duŜych firm oraz wspieranie współpracy z jednostkami 

zewnętrznymi; 

• rozwój zasobów, narzędzi i usług informacyjnych najnowszej generacji, ułatwiających 

aktywne uczestnictwo w globalnej komunikacji naukowej;  

• zapewnienie łatwego, ciągłego dostępu do informacji naukowej oraz najnowszej i 

najbardziej wartościowej literatury źródłowej, takŜe w wersji elektronicznej 

(czasopisma elektroniczne, elektroniczne bazy danych itp.)  

 

 

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 

 

O sile i znaczeniu kaŜdej uczelni wyŜszej decyduje wysoko kwalifikowana kadra 

naukowo-dydaktyczna. Szczególną rolę odgrywają samodzielni pracownicy naukowi, bez 

udziału których nie moŜna organizować i prowadzić badań naukowych, kształcić studentów i 

młodej kadry naukowej. Obecnie Uniwersytet Wrocławski zatrudnia 150 profesorów 

zwyczajnych, 71 profesorów nadzwyczajnych z tytułem, 199 profesorów bez tytułu i 109 

adiunktów z habilitacją, co plasuje go w czołówce polskich uczelni wyŜszych. Całkowita 

liczba pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim to 3390 osób, w tym 1892 

osoby to nauczyciele akademiccy. Oznacza to równieŜ, Ŝe Uniwersytet Wrocławski naleŜy do 

największych pracodawców na Dolnym Śląsku. 

Mimo duŜej liczby zatrudnionych pracowników samodzielnych (doktorów 

habilitowanych i profesorów), w najbliŜszych latach na niektórych kierunkach studiów moŜe 

być zagroŜone odpowiednie minimum kadrowe (w szczególności na niektórych kierunkach 

humanistycznych), od którego zaleŜy dalsze istnienie tych jednostek naukowych, specjalności 

i kierunków kształcenia. Innym zagroŜeniem dla rozwoju kadry są niskie płace. Stąd teŜ 

odpowiednia polityka kadrowa i płacowa musi być podstawowym elementem strategii 

rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Cele cząstkowe: 

• wypracowanie właściwych mechanizmów konkursowych umoŜliwiających 

zatrudnianie na Uczelni wyłącznie najzdolniejszych kandydatów; 
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• zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy; 

• stworzenie warunków dla szybkiego wzrostu kadry z tytułem profesora i ze stopniem 

doktora habilitowanego;  

• zwiększenie liczby habilitacji poprzez np. delegowanie adiunktów na długoterminowe 

naukowe stypendia zagraniczne przy zachowaniu pełnych lub częściowych poborów 

na Uniwersytecie Wrocławskim; 

• wspieranie rozwoju kreatywności i zdolności innowacyjnego myślenia; 

• priorytetowe wspieranie aktywnych i twórczych osób oraz zespołów naukowych 

prowadzących badania na wysokim poziomie; 

• stworzenie odpowiednich mechanizmów płacowych, doprowadzających do 

występowania istotnych zróŜnicowań uposaŜeń w zaleŜności od posiadanego stopnia i 

tytułu naukowego oraz dorobku naukowego i dydaktycznego; 

• rygorystyczne wykorzystywanie instrumentu, jakim moŜe być ocena okresowa 

pracowników. 

 

 

Kształcenie i studenci 

 

Realizując proces boloński Uniwersytet Wrocławski kształci na poziomie 

licencjackim, magisterskim i doktorskim oraz podyplomowym, oferując studia na kierunkach 

humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Podstawową rolą uniwersytetu jest zapewnienie 

wszechstronnego wykształcenia akademickiego, a nie tylko kierunkowego i zawodowego.  

Obecnie Uczelnia kształci studentów na 31 kierunkach studiów w systemie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) oraz absolwentów szkół 

wyŜszych z tytułem licencjata lub magistra na 94 studiach podyplomowych. Aktualnie na 

Uniwersytecie Wrocławskim studiuje 36 874 studentów (wg. stanu na dzień 30.11.2008 r.), w 

tym 20 485 studentów na studiach stacjonarnych i 16 389 na studiach niestacjonarnych. 

Podstawową drogą kształcenia młodej kadry naukowo-dydaktycznej jest system 

studiów doktoranckich prowadzonych na wszystkich Wydziałach. Na 20 studiach 

doktoranckich obecnie kształci się 1334 słuchaczy. 

Od 1997 r. inną formą kształcenia ustawicznego jest „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, 

w którym uczestniczy kaŜdego roku około 300 osób.  

Analiza danych demograficznych wyraźnie wskazuje na nadchodzący niŜ 

demograficzny. O ile w 2008 roku liczba osób, które ukończyły 19 lat, wynosiła ok. 550 tys., 



 13 

to w 2013 roku zmniejszy się ona do 458 tys. a w 2016 roku wyniesie tylko 402 tys. osób. 

Formułując strategiczne cele rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, naleŜy równieŜ brać pod 

uwagę odpływ polskiej młodzieŜy na studia za granicą oraz rosnącą konkurencję na lokalnym 

rynku edukacyjnym. Liczba studentów wybierająca na miejsce studiów Uniwersytet 

Wrocławski będzie zaleŜeć od atrakcyjności oferty dydaktycznej, jakości procesu kształcenia 

oraz odpowiednich warunków studiowania.  

Kształcenie studentów na Uniwersytecie Wrocławskim jest procesem integralnie 

związanym z badaniami naukowymi. Działalność edukacyjna winna nie tylko pobudzać, 

zaspakajać i rozwijać potrzeby intelektualne młodzieŜy, lecz równieŜ odpowiadać 

zapotrzebowaniom społeczno-gospodarczym regionu i kraju.  

 

Cele cząstkowe: 

• integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi prowadzonymi przez zespoły 

naukowe Uczelni; 

• ciągłe doskonalenie systemu jakości kształcenia; 

• doskonalenie metod kształcenia i włączenie w proces kształcenia nowych mediów i 

narzędzi opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (e-

nauczanie); 

• włączenie w proces kształcenia programów rozwijania kompetencji informacyjnych, 

rozumianych jako umiejętności do systematycznego i płynnego wyszukiwania, 

analizowania, selekcjonowania, oceniania i przetwarzania relewantnych informacji, 

decydujących o zdolności studentów do ukończenia z sukcesem studiów i znalezienia 

w przyszłości zatrudnienia; 

• zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej poprzez powoływanie nowych 

kierunków studiów, makrokierunków oraz studiów interdyscyplinarnych. Tworzenie 

nowych kierunków studiów winno być skorelowane z ogólnokrajowymi i 

regionalnymi warunkami demograficznymi oraz wymaganiami rynku pracy i 

kadrowymi potrzebami Dolnego Śląska; 

• rozwój studiów doktoranckich;  

• podjęcie działań w kierunku podwyŜszenia wysokości stypendiów doktoranckich; 

• tworzenie wspólnych studiów doktoranckich z uczelniami krajowymi i zagranicznymi; 

• zwiększenie mobilności studentów w ramach wymiany międzyuczelnianej i programu 

Sokrates-Erasmus; 
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• tworzenie wspólnych studiów na poziomie magisterskim uzupełniającym wraz z 

partnerskimi uczelniami Unii Europejskiej przy wykorzystaniu do tego celu 

odpowiednich programów Unii Europejskiej; 

• internacjonalizacja studiów, oferta studiów w językach obcych oraz zwiększenie 

liczby studentów zagranicznych; 

• rozszerzenie ofert kształceni ustawicznego (wraz z moŜliwościami zdalnego 

kształcenia), w szczególności w dziedzinach istotnych dla rozwoju Dolnego Śląska i 

Polski; 

• rozwijanie studiów podyplomowych dla nauczycieli. W tej działalności waŜną rolę 

winno odegrać Centrum Edukacji Nauczycielskiej; 

• otwarcie Uczelni dla studentów niepełnosprawnych; 

• rozwój systemu indywidualnego kształcenia najzdolniejszych studentów i włączanie 

ich w prace badawcze zespołów naukowych; 

• wspieranie działalności kół naukowych i działalności kulturalnej studentów. 

 

 

Poprawa bazy materialnej dla kształcenia i badań naukowych 

 

Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego są ulokowane 

w przeszło 120 budynkach rozproszonych w róŜnych częściach Wrocławia, które w 

większości są budynkami starymi, wymagającymi ciągłych prac remontowych. Ta 

dekoncentracja powoduje zawyŜone koszty eksploatacji oraz szereg trudności w organizacji 

procesu dydaktycznego. Stąd teŜ rozwój Uniwersytetu Wrocławskiego winien uwzględniać 

tendencję do koncentracji wokół istniejących małych kampusów.  

Warunkiem sprawnego realizowania procesu kształcenia i badań naukowych jest 

poprawa bazy lokalowej Uczelni poprzez budowę oraz modernizację budynków i budowli. 

Ponadto obowiązkiem Uniwersytetu Wrocławskiego jest otwarcie się na młodzieŜ 

pochodzącą z mniejszych ośrodków. Stąd teŜ istotne wydaje się powiększenie liczby miejsc w 

domach akademickich dla studentów i doktorantów, zwłaszcza po zamknięciu Hotelu 

Asystenta. 
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Cele cząstkowe: 

• intensywne pozyskiwanie środków finansowych na cele inwestycyjne budowlane i 

remontowe z dostępnych programów Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 

oraz krajowych;  

• zakończenie budowy gmachu dla Nowej Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

która powinna być nie tylko zbiorem cennych druków, ale równieŜ centrum informacji 

naukowej; rónie waŜna jest rozbudowa infrastruktury informatycznej na potrzeby 

biblioteczne; 

• budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii, co znacząco umoŜliwi 

zwiększenie liczby studentów biotechnologii i chemii; 

• budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. 

Sienkiewicza; 

• budowa kompleksu edukacyjno-badawczego dla Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej;  

• remont budynku Instytutu Historycznego przy ul Szewskiej 49; 

• remont budynku Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1; 

• remont budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ul. Kuźniczej 22; 

• remont Auli Leopoldyńskiej; 

• zagospodarowanie pozostałych budynków kampusu Wydziału Nauk Społecznych przy 

ul. Koszarowej;  

• budowa nowego domu akademickiego dla studentów i doktorantów na kampusie przy 

ul. Koszarowej; 

• rozwój struktury informatycznej słuŜącej procesowi dydaktycznemu, w tym np. 

platformy zdalnego kształcenia, wyposaŜenie w sprzęt informatyczny itp.; 

• zwiększenie dostępu do Internetu dla studentów i pracowników Uczelni. 

 

 

Poprawa jakości zarządzania Uczelnią 

 

Sprawność zarządzania Uczelnią w bardzo duŜej mierze zaleŜy od właściwej 

organizacji i struktury jednostek organizacyjnych Uczelni i całej Uczelni. Zarządzanie 

powinno stwarzać kaŜdemu członkowi organizacji moŜliwość wszechstronnego rozwoju, 

poprzez wspieranie organizacyjnego uczenia się, promowanie rozwoju kreatywności i 

zdolności innowacyjnego myślenia. Zaistnienie tego typu procesów w Uczelni jest 
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uwarunkowane rozwojem odpowiedniej kultury organizacyjnej, u której podstaw tkwią 

wartości uznawane przez wszystkich pracowników instytucji. W opisanych działaniach 

kluczową rolę odgrywa czynnik ludzki, czyli człowiek i jego potencjał intelektualny. W tej 

sytuacji istotne wydaje się odchodzenie od tradycyjnych form motywowania pracowników i 

opieranie się raczej na koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (HRM – Human Resources 

Management), ukierunkowanego na osiąganie wyznaczonych celów, m. in. poprzez 

kształtowanie określonych indywidualnych postaw i zbiorowych zachowań pracowników 

Uczelni, integrowanie rozwoju indywidualnego z planami rozwoju organizacyjnego 

instytucji, umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej. 

W tym kontekście naleŜy pamiętać nie tylko o rozwijaniu zdolności organizacji do 

strategicznego zarządzania wiedzą, ale i technologią informacyjną. Stojące przed Uczelnią 

nowe zadania w zakresie badań naukowych i kształcenia wymagają istotnych zmian w 

zakresie zarządzania. W większym niŜ dotychczas stopniu zarządzanie winno być oparte na 

nowoczesnych narzędziach informatycznych.  

  

Cele szczegółowe: 

• racjonalizacja zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych, 

• stworzenie odpowiedniego systemu awansu zawodowego dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, 

• wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania 

Uczelnią, 

• wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, 

• poprawa obsługi procesu dydaktycznego poprzez pełną informatyzację 

administracyjnej obsługi działalności dydaktycznej, 

• stworzenie mechanizmów pozwalających na racjonalne wykorzystanie istniejących 

obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

Intensyfikacja współpracy Uczelni z otoczeniem 

 

Uniwersytet Wrocławski realizując misję, winien słuŜyć przede wszystkim 

najbliŜszemu otoczeniu – Wrocławiowi i Dolnemu Śląskowi przez upowszechnianie wiedzy, 

udostępnienie swoich zasobów bibliotecznych i informacyjnych, wiedzę ekspercką. Powinien 

być równieŜ miejscem rozwoju intelektualnego Dolnego Śląska. 
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Cele cząstkowe: 

• tworzenie trwałych więzi z lokalnymi instytucjami samorządowymi, organizacjami 

gospodarczymi i społecznymi i reagowanie na płynące stamtąd impulsy; 

• wykreowanie dobrego wizerunku Uczelni w mediach i wśród społeczeństwa poprzez 

odpowiednią politykę informacyjną i promocję osiągnięć w kraju i za granicą; 

• powołanie Rady Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego jako ciała doradczego 

Rektora, złoŜonego np. z rektorów ubiegłych kadencji oraz przedstawicieli samorządu 

lokalnego i sfer gospodarczych; 

• stworzenie silnych więzi z absolwentami Uczelni;  

• stworzenie systemu promującego Uczelnię wśród młodzieŜy licealnej.  
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