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Podstawowe założenia  

Strategii Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej 

 

 

 

Słowo wstępne 

Pierwszą, fundamentalną dewizą, która powinna leżeć u podstaw kształtowania i rozwoju Uczelni musi być 

nienaruszalne, trwałe i głęboko zakorzenione przekonanie:  

Każdemu członkowi Wspólnoty Uczelni należy się szacunek. 

Dopiero po ugruntowaniu wiary w prawdziwość i bezwarunkową słuszność tej myśli można przystąpić do 

formułowania planów strategicznych i kierunków rozwoju.  
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - obecnie: 

• jest publiczną uczelnią, która zapoczątkowała kształcenie na poziomie wyższym w regionie Polski 

południowo-wschodniej, 

• posiada strategię określoną do roku 2020,  

• prowadzi kształcenie na siedmiu wydziałach,  

• funkcjonuje w nowoczesnym i wymagającym otoczeniu przemysłowym, biznesowym i społecznym,  

• prowadzi działania skierowane na potrzeby otoczenia, 

• posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w 7 dyscyplinach 

• posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych 

w 4 dyscyplinach. 

 

Strategiczne założenia rozwojowe: 

• Rozwój i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału naukowo-badawczego, dydaktycznego, 

infrastrukturalnego oraz zasobów ludzkich, ukierunkowane na uzyskanie założonych celów 

strategicznych i osiągnięcie stabilnego rozwoju w długiej perspektywie czasowej. 

• Identyfikacja i rozwijanie obszarów warunkujących konkurencyjność Uczelni. 

• Aktywna współpraca z otoczeniem przemysłowo-gospodarczym i społecznym w skali regionalnej, 

krajowej oraz międzynarodowej przy realizacji zadań badawczych i kształcenia. 

• Struktura organizacyjna możliwie jak najlepiej dostosowana do realizowanych zadań. 

• Sprawnie działająca administracja i służby pomocnicze. 

• Obiektywny system nagradzania pracowników za osiągniecia, doceniający ich pracę. 

• Przejrzysty, wspierający pracowników system oceny. 

• Łączenie nowoczesności i rozwoju z poszanowaniem tradycji akademickich. 

• Wypełnianie społecznej misji uczelni wyższej. 

 

 

 

 



 

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp  
- kandydat na Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

 

Podstawowe założenia strategii: 

• W strategii określono główne obszary działalności, które są najistotniejsze dla zapewnienia najwyższej 

jakości kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem przemysłowym, gospodarczym 

i społecznym. 

• Perspektywa czasowa strategii wynosi 10 lat, strategia powinna jednak być aktualizowana 

i dostosowywana do zmieniających się warunków gospodarczych, ekonomicznych i społecznych oraz 

prawnych. 

• Główne obszary działalności Uczelni to: kształcenie, prace naukowe, dbałość o stały rozwój 

pracowników, utrzymanie i rozwój infrastruktury, rozwijanie aktywności studenckiej, rozwijanie 

współpracy międzynarodowej i kreowanie pozytywnego wizerunku. 

• Główne czynniki warunkujące rozwój Uczelni to: wysoka jakość kształcenia oraz prac naukowych 

i rozwojowych, efektywna współpraca z otoczeniem przemysłowo- gospodarczym i społecznym, a także 

z uznanymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, ciągły rozwój kadry, rozwijanie 

infrastruktury, wspieranie aktywności studenckiej oraz sprawne i racjonalne zarządzanie. 

 

Misja Uczelni: 

Prowadzimy kształcenie i prace naukowe na światowym poziomie z uwzględnieniem potrzeb otoczenia 

przemysłowego, gospodarczego i społecznego. Tworzymy Uczelnię nowoczesną, otwartą, demokratyczną, 

przyjazną studentom i pracownikom oraz skutecznie wykorzystującą szanse rozwojowe.  

 

Wizja strategiczna: 

Pragniemy być rozpoznawalną w świecie Uczelnią o znaczącej pozycji w Kraju, profesjonalnie realizującą swoje 

zadania przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury, tworzącą inspirujące i przyjazne środowisko pracy. 

 

Wstępna propozycja celów Strategii: 

Określona poprzez propozycję celów strategicznych (CS) oraz operacyjnych (CO) w ramach każdego 

z proponowanych obszarów.  
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Obszar I - KSZTAŁCENIE 

CS K1: Zapewnienie jakości kształcenia oraz naboru studentów na poziomie zapewniającym funkcjonowanie 

i rozwój Uczelni 

 

CO K1.1: Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia 

 CO K1.2: Zwiększenie umiędzynarodowienia studiów 

 CO K1.3: Rozwój kształcenia ustawicznego 

 

CS K2: Utrzymywanie atrakcyjnej oferty na wszystkich stopniach kształcenia  

i jej dostosowywanie do zmieniających się potrzeb otoczenia 

 

CO K2.1: Identyfikacja aktualnych potrzeb otoczenia w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów 

uczelni wyższych 

CO K2.2: Systemowe podejście do modyfikacji programów kształcenia  

CO K2.3: Ciągłe wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i środków przekazu 

CO K2.4: Pozyskiwanie projektów rozwojowych w zakresie kształcenia we współpracy z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi 
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Obszar II - NAUKA 

CS N1: Utrzymanie roli wiodącej jednostki naukowo-badawczej w regionie południowo wschodniej Polski oraz 

zapewnienie trwałej rozpoznawalności i znaczącej pozycji w tym zakresie w skali krajowej i światowej 

 

CO N1.1: Identyfikacja kierunków rozwoju nauki w skali światowej i krajowej oraz rozpoznawanie 

regionalnych potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych 

CO N1.2: Ciągłe pozyskiwanie projektów badawczych oraz rozwój bazy naukowo-badawczej 

CO N1.3: Pozyskiwanie środków finansowych dających możliwość prowadzenia nowoczesnych badań 

naukowych 

CO N1.4: Rozwijanie współpracy naukowej z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 

naukowymi 

CO N1.5: Wspieranie rozwoju Szkoły Doktorskiej 

 

CS N2: Zapewnienie dyscyplinom naukowym reprezentowanym na Uczelni kategorii naukowych gwarantujących 

co najmniej zachowanie statusu uczelni badawczo-dydaktycznej oraz zwiększanie liczby uprawnień do nadawania 

stopni naukowych 

 

CO N2.1: Poprawa jakości publikacji naukowych – zwiększanie liczby publikacji w renomowanych 

czasopismach naukowych  

CO N2.2: Wspieranie aktywności pracowników umożliwiających uzyskiwanie dorobku skorelowanego 

z kryteriami oceny ewaluacyjnej dyscyplin naukowych  

CO N2.3: Wspieranie aktywności pracowników w zakresie osiągania stopni i tytułów naukowych  

 CO N2.4: Intensyfikacja komercjalizacji wyników badań naukowych 
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Obszar III - INFRASTRUKTURA 

CS I1: Zapewnienie utrzymania i rozwoju infrastruktury niezbędnej do skutecznego funkcjonowania Uczelni 

 

CO I1.1: Systematyczne identyfikowanie potrzeb w zakresie infrastruktury 

CO I1.2: Zapewnienie środków na inwestycje infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnieniem 

funduszy zewnętrznych wspierających środki własne 

CO I1.3: Opracowanie i wdrożenie polityki inwestycyjnej uczelni z uwzględnieniem potrzeb w zakresie 

aparatury naukowo-badawczej, wyposażenia dydaktycznego, a także infrastruktury budowlanej, 

socjalnej i pomocniczej 
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Obszar IV - WIZERUNEK 

CS W1: Tworzenie wizerunku Uczelni przyjaznej studentom i pracownikom oraz otwartej na potrzeby otoczenia 

 

CO W1.1: Ciągła dbałość o rozpoznawalność i prestiż Uczelni 

CO W1.2: Przeprowadzanie profesjonalnych akcji promocyjnych ukierunkowanych na absolwentów 

szkół średnich i uczelni wyższych budujące zainteresowanie studiami inżynierskimi, licencjackimi, 

magisterskimi, doktoranckimi i podyplomowymi realizowanymi na Politechnice Rzeszowskiej 

CO W1.3: Organizowanie przedsięwzięć przybliżających Uczelnię społeczności regionu, w tym dających 

możliwość wizyt w jej laboratoriach naukowych i dydaktycznych 

CO W1.4: Umożliwianie pracownikom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych 

 

CS W2: Kreowanie wizerunku Uczelni jako profesjonalnego partnera do współpracy naukowej, rozwojowej i 

dydaktycznej 

 

CO W2.1: Ewidencjonowanie i szerokie propagowanie medialne wszystkich sukcesów Uczelni 

odniesionych w wyniku realizacji prac naukowych, rozwojowych oraz związanych z aktywnością 

dydaktyczną 

CO W2.2: Prezentowanie potencjału i dokonań Uczelni w kontekście nawiązywania współpracy 

z organizacjami naukowymi, gospodarczymi, biznesowymi i społecznymi w kraju i za granicą 
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Obszar V - WSPIERANIE AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ 

CS A1: Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania samorządu studenckiego  

oraz studenckich organizacji naukowych, sportowych i kulturalnych 

 

CO A1.1: Zapewnianie stałej współpracy z Samorządem Studenckim oraz uczestnictwa studentów 

w związanych z nimi procesach decyzyjnych 

 CO A1.2: Wspieranie działalności kół naukowych 

CO A1.3: Wspieranie działalności sekcji sportowych 

CO A1.4: Wspieranie działalności kulturalnej studentów  

CO A1.5: Wspieranie organizacji imprez studenckich 
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Obszar VI - ZARZĄDZANIE 

CS Z1: Zapewnienie stabilności finansowej Uczelni 

 

CO Z1.1: Doskonalenie systemu planowania i ciągłego nadzorowania przychodów i kosztów 

poszczególnych jednostek Uczelni 

CO Z1.2: Stałe dążenie do maksymalizacji budżetowych i pozabudżetowych przychodów Uczelni 

CO Z1.3: Optymalizacja kosztów funkcjonowania Uczelni  

  

CS Z2: Sprawna realizacja obsługi procesów w zakresie wszystkich obszarów funkcjonowania Uczelni 

 

CO Z2.1: Wdrożenie zarządzania procesowego i projektowego 

CO Z2.2: Skuteczny rozwój wsparcia informatycznego procesów uczelni   

CO Z2.3: Dążenie do skrócenia czasu realizacji procedur przetargowych i remontów 

CO Z2.4: Doskonalenie komunikacji wewnętrznej i polityki informacyjnej, zapewnienie transparentności 

podejmowanych decyzji 

CO Z2.5: Doskonalenie zarządzania relacjami z otoczeniem Uczelni 
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Obszar VI - ZARZĄDZANIE 

CS Z3: Racjonalizacja zarządzania zasobami Uczelni 

 

CO Z3.1: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

pozyskiwanie nowych, utalentowanych pracowników  

CO Z3.2: Doskonalenie systemu oceny pracowników 

CO Z3.2: Zwiększenie dostępności i wykorzystania posiadanej aparatury badawczej i wyposażenia 

dydaktycznego  

CO Z3.4: Doskonalenie zarządzania wiedzą na Uczelni 

 

CS Z4: Zapewnienie spójnych wewnętrznych przepisów dotyczących funkcjonowania uczelni 

 

CO Z4.1: Analiza i modyfikacja statutu zwiększająca demokrację w zarządzaniu uczelnią 

CO Z4.2: Analiza struktury organizacyjnej uczelni oraz uprawnień poszczególnych organów i jednostek 

organizacyjnych 

CO Z4.3: Analiza spójności i stosowalności wewnętrznych przepisów dotyczących funkcjonowania 

uczelni 
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Plan pracy nad Strategią 

Opracowanie Strategii Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej musi być poparte solidnym fundamentem 

merytorycznym oraz pogłębioną analizą. Jako podstawowe działania zamierzające do przyjęcia Strategii wyróżnia 

się: 

 

• Analizę raportu z realizacji strategii Uczelni w latach 2012-2020. 

• Przeprowadzenie analizy ogólnej sytuacji Uczelni w kontekście opracowania strategii, przy 

uwzględnieniu potrzeb wszystkich interesariuszy. 

• Identyfikację problemów strategicznych. 

• Sformułowanie celów strategicznych. 

• Opracowanie koncepcji strategii.   

• Konsultacje projektu strategii na forum społeczności akademickiej. 

• Przyjęcie strategii przez Senat Politechniki Rzeszowskiej.  

 

 


