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Strategia rozwoju 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 
Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej jest 

dokumentem wewnętrznym Wydziału i przedstawia ona uwarunkowania jego rozwoju. 
Wytyczono w niej główne kierunki działań z obszaru kształcenia i rozwoju naukowego, 
wzmacniające pozycję i pozytywny wizerunek Wydziału w środowisku akademickim, 
dostosowując ofertę dydaktyczną i naukową do potrzeb regionu i gospodarki opartej na 
wiedzy. Strategia określa kierunki rozwoju w czterech priorytetowych obszarach:  badania 
naukowe, dydaktyka, rozwój kadr, struktura i organizacja Wydziału.  

Przygotowana została na okres dwóch lat (2021-2022 - do czasu opracowania nowej 
strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Głównymi przesłankami opracowania 
nowej strategii było wygaśnięcie poprzedniej oraz znaczące zmiany organizacyjne, jakie zaszły 
na Wydziale. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 123/2020 od dnia 1 września 2020 roku 
ówczesny Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej połączył się z Instytutem 
Inżynierii Biosystemów (będącym wcześniej w strukturze organizacyjnej Wydział Rolnictwa i 
Bioinżynierii), na skutek którego powstał nowy dwudyscyplinowy Wydział Inżynierii 
Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, w skład którego wchodzi 6 jednostek: 

 Katedra Budownictwa i Geoinżynierii, 
 Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, 
 Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, 
 Katedra Inżynierii Biosystemów, 
 Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, 
 Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. 

Przygotowując strategię uwzględniono analizę SWOT (załącznik 1). 
 

Misja i wizja rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu identyfikuje się z misją i wizją Uczelni przyjętą w Strategii Rozwoju Uniwersytetu 
Przyrodniczego, a przede wszystkim z takimi elementami, jak zasada jedności nauki i 
nauczania, zapewnienie dostępu do wiedzy i nauczania wszystkich, którzy mają do tego prawo 
oraz kształtowanie elit intelektualnych. 

Misją Wydziału jest sprostanie potrzebom współczesnego społeczeństwa oraz 
gospodarki w kraju i za granicą poprzez propagowanie wśród młodzieży akademickiej postaw 
otwartości na wiedzę, ludzi i świat. 

Wydział, dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych prac naukowych, ma być 
rozpoznawalnym w Polsce i zagranicą ośrodkiem nowoczesnych badań. Wydział będzie 
podejmował zadania naukowe stanowiące kontynuację swojej tradycji badawczej, 
jednocześnie podejmując przedsięwzięcia o charakterze pionierskim i unikatowym – 
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wyznaczając tym samym kierunki rozwoju badawczych i edukacyjnych trendów, ustanawiając 
standardy przyszłości. Badania naukowe będą m.in. dotyczyły rozwiązywania problemów z 
zakresu dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscypliny inżynieria 
mechaniczna. Pomimo, iż ww. badania obejmują obszary nauk technicznych, to jednak część 
z nich osadzona jest w środowisku przyrodniczym, w tym w środowisku rolniczym i leśnym z 
uwzględnieniem relacji społeczno-ekonomicznych i uwarunkowań przestrzennych. Szczególny 
obszar zainteresowań naukowych to środowisko średnich i mniejszych układów 
urbanistycznych i suburbanistycznych, tereny wiejskie oraz różnego typu obszary chronione. 
W badaniach naukowych duży nacisk położony zostanie na modelowanie i prognozowanie 
zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym z uwzględnieniem oddziaływania na nie 
obiektów inżynierskich.  

Inżynieria mechaniczna (poprzednio inżynieria rolnicza) jest dyscypliną naukową, 
której domeną jest budowanie i eksploatowanie systemów mechanicznych łącznie z 
systemami produkcji i przetwarzania żywnościowych i nieżywnościowych surowców 
pochodzenia biologicznego, wytwarzaniem energii odnawialnej w aspekcie zrównoważonego 
wykorzystania zasobów ziemi i ochrony środowiska. Badania naukowe w dyscyplinie inżynieria 
mechaniczna powinny być kontynuacją dotychczasowych badań w dyscyplinie inżynieria 
rolnicza we wskazanym powyżej zakresie. Ogólne obszary badań naukowych to: nowoczesne 
metody i techniki inżynierii biosystemów w aspekcie efektywności procesów produkcji i 
ochrony środowiska, rozwój technologii Przemysłu 4.0 i Rolnictwa 4.0 w procesach 
produkcyjnych i przetwórczych żywnościowych i nieżywnościowych surowców biologicznych, 
badania fermentacji metanowej, kompostowania, metod zagospodarowania odpadów 
organicznych oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych i odorów, opracowywanie metod 
i technik wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, metody 
i systemy informatyczne, internetowe aplikacje doradcze z wykorzystaniem innowacyjnych 
środowisk programistycznych i ontologicznej reprezentacji wiedzy wspomagających procesy 
produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. 

 

Wydział będzie uczestniczył w europejskiej wspólnocie uniwersyteckiej, realizując 
projekty badawcze w ramach funduszy UE, programach międzynawowych oraz w innych 
przedsięwzięciach europejskiej przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Kadra Wydziału będzie 
rozwijała się naukowo osiągając poziom pozwalający na sukcesy w najważniejszych krajowych 
i międzynarodowych programach finansujących badania naukowe. Szczególnie istotne jest 
publikowanie osiągnięć naukowych w renomowanych wydawnictwach, rozwijanie współpracy 
międzynarodowej i zdobywanie doświadczenia w innych ośrodkach naukowych. 

Interdyscyplinarny charakter zainteresowań naukowych pracowników Wydziału 
pozwala na tworzenie szerokiej oferty dydaktycznej i kształtowanie pełnej sylwetki 
absolwenta na wszystkich realizowanych obecnie kierunkach studiów 

 Wydział będzie kształcił studentów na dziewięciu kierunkach studiów: Ekoenergetyka, 
Inżynieria środowiska, Inżynieria rolnicza, Informatyka stosowana, Gospodarka przestrzenna, 
Inżynieria i gospodarka wodna, Geotechnologie-hydrotechnika-transport wodny, 
Environmental engineering and protection, Geoinformation science, Earth science and spatial 
management. Ponadto Wydział proponuje również studia podyplomowe z zakresu: 
Agrotronika, Geoinformacja, Gospodarka odpadami organicznymi. Rozważane będzie również 
poszerzenie oferty studiów o nowe kierunki, w tym studia anglojęzyczne: Renewable energy 
sources,  studia dualne, podyplomowe, kursy i dokształcanie zawodowe. W przypadku 
kontynuacji nieuruchamiania kolejnych roczników kierunku Inżynieria i gospodarka wodna, 
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rozważone zostanie zamknięcie kierunku oraz poszerzenie oferty kierunku Inżynieria 
środowiska o elementy tego pierwszego. Oferowane będzie nowoczesne przygotowanie 
studentów posiadających wiedzę z zakresu nauk technicznych, informatycznych i 
środowiskowych o dużych walorach praktycznych z uwzględnieniem aspektów społeczno-
ekonomicznych i gospodarki przestrzennej. Programy i forma studiów będą systematycznie 
dostosowywane do oczekiwań kandydatów oraz rynku pracy. 
 
Kadra Wydziału rozwija się naukowo osiągając poziom umożliwiający sukces w 
najważniejszych krajowych programach finansujących badania naukowe. Szczególnie istotne 
jest publikowanie osiągnięć naukowych w renomowanych wydawnictwach, rozwijanie 
współpracy międzynarodowej i zdobywanie doświadczenia w innych ośrodkach naukowych. 
 
 
 

Cele strategiczne i operacyjne 

 
Dydaktyka 
Cel strategiczny: Wysoka jakość kształcenia i pozyskanie kandydatów dobrze przygotowanych 
do studiów 

 

Cel operacyjny Działanie Wskaźnik/Rezultaty 

Podniesienie 
atrakcyjności 
Wydziału dla 
absolwentów szkół 
średnich 

Umożliwienie uzyskiwania uprawnień zawodowych 
przez absolwentów. 

 Duża liczba kandydatów 
na studia: 2 kandydatów 
na 1 miejsce stacjonarne, 
pełny nabór na 
niestacjonarne 

 Wysoki poziom 
studiujących 

 

Podejmowanie kursów i projektów podnoszących 
kwalifikacje studentów. 

Kontynuacja dotychczasowych form promocji: 
dystrybucja materiałów reklamowych i Noc 
Naukowców, Festiwal Nauki, reklamy w prasie i radiu.  
Wprowadzenie promocji w postaci zdalnej – przede 
wszystkim webinaria. 

Rozszerzenie promocji na nowe grupy absolwentów 
szkół średnich z wykorzystaniem współczesnych 
narzędzi informatycznych, w tym portali 
społecznościowych. 

Rozwijanie współpracy ze szkołami kształcącymi 
potencjalnych kandydatów – oferta programu 
dydaktycznego na Wydziale, konkursy, klasy 
akademickie, formalizacja współpracy. Rozwijanie 
współpracy poprzez narzędzia do pracy zdalnej. 

Uatrakcyjnienie strony internetowej Wydziału – m.in. 
kariery absolwentów. Dostosowanie stron katedr do 
formatu strony Wydziału, również w j. angielskim.  

Wdrażanie marketingu społecznościowego w celu 
zwiększenia skuteczności promowania potencjału 
naukowego i dydaktycznego Wydziału. 
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Podniesienie 
atrakcyjności  
i efektywności  
studiowania 
 

Weryfikowanie programów studiów pod kątem 
przydatności w przyszłej pracy zawodowej 
absolwenta, z uwzględnieniem potrzeb społecznych i 
gospodarczych Polski i aktualnego stanu 
epidemicznego. 

 Dobra reputacja w 
środowisku studenckim 
przenosząca się na 
kandydatów na studia. 

 Aktywizacja studentów 
do wzmożonego wysiłku 
edukacyjnego. 

Podtrzymywanie relacji ze studentami  - regularne 
spotkania Władz dziekańskich i kadry Wydziału ze 
społecznością studencką za pomocą narzędzi 
zdalnych, spotkania integracyjne, ćwiczenia 
terenowe, w tym kompleksowe. 

Wspieranie studenckiej działalności naukowej i 
kulturalnej, współpraca z samorządem studenckim, 
działalność kół naukowych, wprowadzenie 
Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych. 

Ubieganie się o kierunki zamawiane.  Możliwość 
zainteresowania bardzo 
dobrych kandydatów. 

Stworzenie Wydziałowej Rady Interesariuszy i 

Ekspertów Zewnętrznych, którzy będą wspierali 

aktywniej proces dydaktyczny w trakcie kształcenia, 

praktyk zawodowych studentów, jak również ułatwiali 

realizację kariery zawodowej. 

 Współpraca z firmami 
poprawa wizerunku 
Wydziału w oczach 
studentów. 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

prowadząca do podpisywania umów na realizację 

staży i praktyk oraz wykorzystanie możliwości 

dofinansowania takiej współpracy. 

Rozszerzenie oferty 
dydaktycznej 

Tworzenie i utrzymywanie szerokiej oferty zajęć w 
ramach programu Erasmus.  
Rozwijanie oferty studiów I i II stopnia dla studentów 
zagranicznych. 

 Możliwość zwiększenia 
liczby studentów lub 
utrzymania bieżącego 
stanu.  

 Możliwość zwiększenia 
wymagań co do 
kandydatów i 
studentów.  

 Bezpieczeństwo 
zatrudnienia obecnych 
pracowników.  

 Wzrost znaczenia 
Wydziału na Uczelni. 

Wykorzystanie interdyscyplinarnego potencjału 
Wydziału do tworzenia nowych programów w 
zakresie studiów podyplomowych i kształcenia 
ustawicznego, studia dualne i podyplomowe, 
doskonalenie zawodowe. 

Harmonizacja 
obciążenia 
dydaktycznego 
między Katedrami 

Optymalizacja form kształcenia i planów zajęć pod 
kątem możliwie równomiernego zaangażowania 
pracowników we wszystkich Katedrach Wydziału. 

 Podnoszenie jakości 
kształcenia. 

 Komfort pracowników 
oraz studentów. 

Rozwój bazy 
dydaktyczno-

Systematyczne doposażenie pomieszczeń 
dydaktycznych w nowoczesny sprzęt multimedialny. 

 Podnoszenie jakości 
kształcenia. 
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badawczej 
Wydziału 

Systematyczne doposażenie laboratoriów 
dydaktycznych w nowoczesną aparaturę. 

 Atrakcyjne warunki 
studiowania.  

 Podnoszenie poziomu 
komfortu studiowania. 

Tworzenie i rozwijanie pracowni związanych z 
kierunkami studiów. 

Systematyczne prace modernizacyjne sal 
wykładowych i ćwiczeniowych. 
Zwiększanie dostępności licencjonowanych 
programów specjalistycznych dla studentów i 
pracowników. 

Podnoszenie 
kompetencji 
dydaktycznych 
nauczycieli 
akademickich 

Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego w 
zakresie osiągnięć dydaktycznych (m.in. analiza 
hospitacji i ankiet prowadzonych przez studentów).  

 Podnoszenie jakości 
kształcenia. 

Wspieranie doktorantów i najmłodszych 
pracowników naukowo-dydaktycznych w rozwijaniu 
ich umiejętności dydaktycznych (zajęcia 
specjalistyczne, studia podyplomowe, system 
hospitacji). 
Wspieranie doświadczonych pracowników naukowo-
dydaktycznych w rozwijaniu ich wiedzy o nowe 
technologie, oprogramowania itp. (kursy i szkolenia 
specjalistyczne). 

Utrzymywanie 
więzi z 
absolwentami  

Organizacja imprez kulturalnych i spotkań z 
absolwentami. 

 Dobra reputacja w 
środowisku specjalistów.  

 

 
Badania naukowe 
Cel strategiczny: Badania pozwalające na osiągniecie Kategorii A w ocenie parametrycznej obu 
dyscyplin w ramach Wydziału 

 

Cel operacyjny Działanie Wskaźnik/Rezultaty 

Podniesienie 
poziomu efektów 
badań naukowych 

Przygotowanie planów działań w odniesieniu do 
wysoko punktowanych publikacji na kolejny rok oraz 
bieżące raportowanie ich realizacji. 

 Kategoria co najmniej 
B+ w ocenie  
parametrycznej. 

Wspieranie finansowe druku wysoko punktowanych 
publikacji. 

Integracja potencjału 
naukowego 
Wydziału 

 

Nagrody za zdobycie wspólnych projektów 
integrujących środowisko wydziałowe. 

 Lepsze wykorzystanie 
potencjału naukowego i 
infrastruktury 
badawczej. 

Wspieranie inicjatyw wspólnych projektów 
integrujących środowisko wydziałowe, zwłaszcza 
pomiędzy pracownikami wiodących dyscyplin. 

Optymalizacja wykorzystania laboratoriów i sprzętu 
badawczego. 

Laboratorium Wydziałowe - przeprowadzić dyskusję 
nad możliwościami utworzenia oraz potencjalną 
formą i podjąć ostateczną decyzję. 

Rozwijanie badań angażujących dyplomantów. 
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Wykorzystane 
możliwości 
współpracy z 
zainteresowanymi 
instytucjami  

Organizowanie wspólnych konferencji, sesji 
naukowych, popularnonaukowych, webinariów. 

 Większe środki na 
realizację badań.  

 Wzrost prestiżu 
Wydziału w środowisku 
gospodarczym Regionu. 

 Lepsze perspektywy 
pracy dla absolwentów. 

Utworzenie Wydziałowej Rady Interesariuszy i 
Ekspertów Zewnętrznych – również wspierać będzie 
wspólne badania. Podpisywanie umów o 
współpracy. 

Zwiększenie udziału  
w projektach 
międzynarodowych 

Składanie wniosków na projekty międzynarodowe.   Kategoria co najmniej 
B+  w ocenie 
parametrycznej. 

 Prawidłowy rozwój 
naukowy kadry.  

 Większe środki na 
badania. 

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach 
dotyczących pozyskiwania grantów zagranicznych. 

Rozwijanie 
współpracy z innymi 
Wydziałami 

Inicjowanie wspólnych grantów.  Możliwość udziału w 
większych zespołach 
badawczych. 

 Możliwość realizacji 
większych 
przedsięwzięć. 

Zapraszanie pracowników innych Wydziałów na 
okolicznościowe spotkania, nagrody, honorowe 
doktoraty i in.  

 

Szczegółowa strategia rozwoju naukowego w zakresie dyscypliny Inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka oraz Inżynieria mechaniczna zostanie opracowany przez Rady Naukowe 
tych dyscyplin. Strategia Wydziału w tym zakresie stanowi jedynie ramy do dalszych działań. 
 
 
Kadra 
Cel strategiczny: Harmonijny rozwój naukowy pracowników dostosowany do rozwijanej 
dydaktyki 

 

Cel operacyjny Działanie Wskaźnik/Rezultaty 

Wysoki poziom 
Kadry 

Co najmniej jedna publikacja rocznie przygotowana 
do publikacji w czasopiśmie wysoko punktowanym 
(min. 70 pkt.) przez każdego pracownika naukowo-
dydaktycznego. 

 Harmonijny rozwój 
naukowy pracowników. 

 Powstrzymanie spadku 
liczby profesorów 
tytularnych.  Aktywny udział w webinariach naukowych. 

Wspieranie rozwoju 
naukowego 
pracowników  

Motywowanie adiunktów ze stopniem doktora 
habilitowanego do szybkiego uzyskania tytułu 
profesora. 

 Poprawa struktury 
kadry naukowo-
badawczej . 
 Wspieranie adiunktów do ubiegania się w oparciu o 

posiadany dorobek naukowy o stopień doktora 
habilitowanego, szczególnie w zakresie posiadanych 
uprawnień. 

Równomierne obciążenie pracowników Wydziału 
czynnościami organizacyjno-administracyjnymi i 
pensum dydaktycznym. 

Opracowanie i bieżące uaktualnianie katalogu oferty 
badawczej Jednostek Wydziału, a w szczególności 
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upowszechnianie i popularyzacja wyników badań 
posiadających potencjał komercyjny. 

Uwzględnianie 
osiągnięć 
naukowych, 
dydaktycznych i 
organizacyjnych w 
systemie awansów, 
wynagrodzeń i 
wyróżnień na 
podstawie 
ustalonych kryteriów 
i procedur 

Dopracowanie systemu nagradzania pracowników 
zgodnie z osiągnięciami naukowymi oraz 
zaangażowaniem w prace organizacyjne na 
Wydziale. 

Zwiększanie liczebności kadry o wysokim poziomie 
naukowym. 

 Stymulacja zwiększenia 
aktywności naukowo-
dydaktycznej. 

Podniesienie 
poziomu naukowego 
doktorantów 

Jedna publikacja rocznie w języku obcym 
przygotowana przez każdego doktoranta do 
opublikowana w czasopiśmie wysoko 
punktowanym. Minimum 3 publikacje w języku 
angielskim przez cały okres SD do czasu obrony. 
Wspieranie badań naukowych młodej kadry poprzez 
możliwość finansowania małych projektów 
badawczych. 

 Rozwój doktorantów o 
szerokich 
zainteresowaniach 
naukowych. 

 

 
 
Struktura organizacyjna 

Cel strategiczny: Optymalna struktura organizacyjna do realizacji badań i dydaktyki 
 

Cel operacyjny Działanie Wskaźnik/Rezultaty 

Zmiany jednostek 
organizacyjnych 
Wydziału 

Przeprowadzić dyskusję i podjąć ostateczną 
decyzję. Dostosować wielkość Jednostek do 
wymagań Statutowych. 

 Efektywniejsza 
organizacja Wydziału. 
 

 

 

Załącznik 1 

Analiza SWOT Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej  

 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) 

 
Badania naukowe 

 Dobra infrastruktura badawcza.  

 Szeroka tematyka prowadzonych badań (możliwość realizacji kompleksowych projektów). 

 
Dydaktyka 

 Oferta ciekawych i perspektywicznych kierunków studiów. 

 Względnie dobra baza dydaktyczna. 
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 Szeroka oferta prowadzonych przedmiotów. 

 Techniczny profil Wydziału – atrakcyjny dla studentów i absolwentów. 

 

 
Słabe strony (czynniki wewnętrzne)  

 
Badania naukowe 

 Niska ocena parametryczna. 

 Mała liczba publikacji w renomowanych czasopismach naukowych niektórych pracowników. 

 Duże zróżnicowanie poziomu działalności naukowo-badawczej w obrębie różnych jednostek 
Wydziału. 

 Mało wyjazdów na stypendia zagraniczne młodych naukowców (Covid-19). 

 Mały udział w projektach międzynarodowych. 

 Brak „poligonów doświadczalnych” – obiektów badawczych skupiających wieloaspektowe 
badania w jednym lub kilku miejscach. 

 Słaba współpraca pomiędzy jednostkami Wydziału. 

 Niewykorzystane możliwości współpracy z zainteresowanymi instytucjami.  

 
Dydaktyka 

 Praca zdalna, ograniczająca zajęcia praktyczne (Covid - 19). 

 Niepełne uprawnienia budowlane dla absolwentów. 

 Zmniejszająca się liczba kandydatów na studia. 

 Nadal niewystarczająca oferta zajęć w języku angielskim. 

 Potrzeba zharmonizowania obciążenia dydaktycznego między pracownikami Wydziału. 

 
 
Struktura Wydziału 

 Duże zróżnicowanie wielkości jednostek Wydziału.  

 Duże zróżnicowanie poziomu publikacji między Katedrami. 

 Brak przekonania wielu pracowników o konieczności wprowadzania zmian. 

 Słaba znajomość języków obcych przez część pracowników. 

 

Szanse (czynniki zewnętrzne) 

 
Badania naukowe 

 Duża liczba czasopism w tematyce badawczej Wydziału. 

 Tematyka badawcza Wydziału odpowiada priorytetom regionalnym, krajowym i UE. 

 Pozyskiwanie środków finansowych z puli programów UE (programy badawcze i Funduszy 
Strukturalnych) i innych (Narodowe Konsorcjum Powodzi i Suszy). 

 Wysoka pozycja w lokalnym – regionalnym środowisku administracji, biur projektów, firm. 

 
Dydaktyka 

 Zainteresowanie studentów nowymi kierunkami, szczególnie anglojęzycznymi. 
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 Korzystny rynek pracy dla absolwentów Inżynierii środowiska. Absolwenci tego 
kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach budownictwa inżynieryjnego, w 
biurach projektowych inżynierii  środowiska  i budownictwa wodmomelioracyjnego, w 
jednostkach samorządowych i administracji państwowej. W miejscach zatrudnienia cenieni 
są za wiedzę merytoryczną i umiejętność współpracy w grupie. Przygotowanie i 
doświadczenie zawodowe pozwala im na prowadzenie własnych firm znajdujących uznanie 
na rynku (przykłady: Aquanet S.A., WUPRINŻ S.A., Biprowodmel,  IVESTON Sp. z o.o., KOPRAS 
Sp. z o.o).   

 Atrakcyjne umiejętności zawodowe po kierunkach: Gospodarka przestrzenna, inżynieria 
środowiska – podstawy geodezji, AutoCAD, GIS. 

 Polityka promowania kierunków priorytetowych dla gospodarki - Inżynieria środowiska, 
Inżynieria i gospodarka wodna, Gospodarka przestrzenna, to przede wszystkim kontakt ze 
szkołami średnimi oraz propozycje ciekawych wykładów i warsztatów skierowanych do 
uczniów, w tym prowadzonych on-line oraz takie cykliczne wydarzenia jak Noc Naukowców, 
Festiwal Nauki i Sztuki, GIS DAY, Światowy Dzień Wody, cykliczny konkurs fotograficzny. 

 Możliwość kształcenia studentów zagranicznych (program Erasmus+, studenci zagraniczni). 

 Możliwość rozwinięcia różnych form dokształcania (studia podyplomowe, kursy 
specjalistyczne).  

 Rozwój bazy dydaktyczno-badawczej Uczelni.  

 Wysokie miejsca proponowanych kierunków studiów techniczno-inżynierskich w rankingach 
edukacyjnych (PERSPEKTYWY, STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ, EKONOMICZNYCH LOSÓW 
ABSOLWENTÓW), jako podstawa promocji Wydziału i późniejsza podstawa wyboru 
absolwentów szkół średnich. 

 
Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 
Struktura Wydziału 

 Najbliższa ocena parametryczna i niepewny wynik (minimum B+) 

 
Badania naukowe 

 Trudności pozyskiwania środków ze względu na niską kategorię Inżynierii Środowiska (B) 
(wykluczenie Wydziału z niektórych programów finansowania). 

 Trudności pozyskiwania środków ze względu na niskie wskaźniki dorobku niektórych 
pracowników. 

 
Dydaktyka 

 Zmniejszająca się atrakcyjność Gospodarki przestrzennej i Gospodarki wodnej ze względu na 
możliwość kurczenia się rynku pracy dla absolwentów. 

 Brak rozeznania o możliwościach zatrudnienia dla absolwentów Gospodarki przestrzennej. 

 Rosnąca konkurencja w pozyskiwaniu studentów (inne wydziały i uczelnie). 

 Niż demograficzny. 

 Słabe przygotowanie kandydatów na studia (większe wymagania na studiach technicznych). 

 


