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Planowane działania na Wydziale Humanistycznym w latach 2011 – 2015

CEL STRATEGICZNY
Efektywne funkcjonowanie na regionalnym rynku edukacyjnym

I.
ZAŁOśENIA
1. Dokument opisuje zbiór zadań, które władze Wydziału Humanistycznego uznają
za istotne do realizacji w okresie kadencji.
2. Zadania zostaną powierzone do realizacji konkretnej odpowiedzialnej za ich wynik
osobie.
3. Nadzór nad wykonaniem pracy sprawuje Rada Wydziału Humanistycznego.
4. Rada Wydziału na podstawie analizy zgłaszanych wniosków dotyczących dalszego
rozwoju moŜe wprowadzać niezbędną korektę.

II.
OFERTA EDUKACYJNA
1. Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku pedagogika.
2. Rozwijanie kształcenia podyplomowego i kursowego z uwzględnieniem potrzeb
regionalnego rynku pracy.
3. Prowadzenie wykładów otwartych dla studentów KPSW i środowiska lokalnego.
4. Realizacja projektów dydaktycznych i badawczych.
5. Pozyskanie koordynatora ds. grantów.

III.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA
1. BieŜące uaktualnianie zasobów literatury fachowej w bibliotece uczelnianej.
2. Kontynuowanie wydawania Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego oraz
serii wydawniczej Wychowanie w rodzinie realizowanej wspólnie z Instytutem
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Organizacja konferencji naukowych.
4. Tworzenie opracowań naukowych, monografii przez nauczycieli pracujących na WH.
5. Wymiana zagraniczna studentów i pracowników naukowych.
6. Przystosowanie prowadzonych kierunków studiów do obowiązujących standardów,
m.in. wprowadzenie ram kwalifikacyjnych.
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IV.
AKTYWIZACJA STUDENTÓW
Wspieranie działalności i rozwoju studenckich kół naukowych, wolontariatu oraz kół
zainteresowań.
Wspieranie samorządności studenckiej.
Organizacja przeglądu twórczości studenckiej.

V.
POLITYKA KADROWA I ROZWÓJ KADRY
1. UmoŜliwianie podnoszenia kwalifikacji kadry pracującej na Wydziale (konferencje,
publikacje naukowe).
2. Pozyskiwanie samodzielnych pracowników naukowych i doktorów w celu realizowania
nowych zadań edukacyjnych na prowadzonych kierunkach .
3. Systematyczne przeprowadzanie oceny pracy nauczycieli oraz pracowników
dziekanatu.
4. Aktywny udział nauczycieli w wymianie zagranicznej w celu pozyskiwania nowych
doświadczeń zawodowych i naukowych.
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VI. INWESTYCJE I FINANSE
WyposaŜenie sal dydaktycznych w nowoczesne środki dydaktyczne.
Tworzenie laboratoriów dla potrzeb kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna.
Efektywne gospodarowanie budŜetem Wydziału Humanistycznego.

VI.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
1. Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z zakładami pracy i instytucjami
zlokalizowanymi na terenie Dolnego Śląska w celu zapewnienia studentom miejsca
odbywania praktyki zawodowej, natomiast absolwentom miejsc pracy.
2. Kontynuowanie patronatu nad Uniwersytetem Dziecięcym w Kowarach.
3. Rozwijanie projektów edukacyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych
4. Wypracowanie form promocyjnych w celu pozyskiwania kandydatów na studia.

