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Program wyborczy 

1) Priorytet – zwiększenie aktywności naukowej pracowników Wydziału. 

Cele: aktywny udział w realizacji projektu IDUB, zwiększenie liczby publikacji w wysoko 

punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach; uzyskanie oceny 

parametrycznej co najmniej B+ dla wszystkich dyscyplin na wydziale, zwiększenie liczby 

osób aplikujących o granty oraz liczby projektów badawczych uzyskiwanych przez 

pracowników wydziału. 

Proponowane działania:  

• przeprowadzenie diagnozy w zakresie barier w rozwoju naukowym; 

• przekazanie jednemu z prodziekanów wszelkich kompetencji dotyczących badań 

naukowych; 

• włączenie szefów rad dyscyplin na stałe do prac kolegium dziekańskiego; 

• pilne powołanie zespołu przygotowującego dyscypliny reprezentowane na WNS do 

ewaluacji;  

• stała i ścisła współpraca z pracownikami Wydziału działającymi w ramach IDUB; 

• dostosowanie komórki administracyjnej zajmującej się obsługą grantów do koncepcji 

IDUB; 

• zmiana organizacji pracy biblioteki wydziałowej, rozszerzenie funkcji biblioteki w 

zakresie katalogowania aktywności naukowej pracowników wydziału, zarządzanie 

bazą danych publikacyjnych na potrzeby rad dyscyplin, realizacja statystyk 

bibliometrycznych; 

• coaching, szkolenia oraz - w miarę możliwości - wsparcie finansowe osób 

aplikujących o granty; 

• umieszczenie co najmniej jednego czasopisma wydawanego na Wydziale w bazie 

Scopus, stopniowa poprawa punktacji pozostałych czasopism. 

 

2) Priorytet – nowoczesna dydaktyka, nastawiona na potrzeby i oczekiwania studentów oraz 

doktorantów; 

Cele: usprawnienie działalności istniejących na Wydziale kolegiów szkoły doktorskiej, 

poszerzanie oferty dydaktycznej w języku angielskim, rozwój systemu tutoringu, zwłaszcza 

na studiach magisterskich, rozwój narzędzi i procedur edukacji zdalnej. 

Proponowane działania:  

• pilne uporządkowanie obsługi administracyjnej kolegiów szkoły doktorskiej oraz (do 

momentu wygaszenia) studiów doktoranckich; 

• wsparcie pracowników prowadzących zajęcia w języku angielskim w zakresie 

kompetencji językowych i dydaktycznych; 

• włączenie studentów do realizacji projektów badawczych, konferencji i innych 

przedsięwzięć naukowych, wspieranie publikowania artykułów studentów w 

czasopismach naukowych (research oriented teaching); 



• stopniowa likwidacja tradycyjnych seminariów magisterskich i wprowadzenie 

indywidualnej współpracy w formule promotor – magistrant (magistranci); 

• pozyskiwanie nowych narzędzi edukacji zdalnej i szkolenie pracowników w zakresie 

ich stosowania; 

• wsparcie pracowników w przygotowywaniu materiałów i pomocy dydaktycznych dla 

edukacji zdalnej; 

• przegląd i modyfikacja stosowanych na Wydziale procedur oceny jakości kształcenia. 

 

3) Priorytet – wydział przyjazny dla studentów 

Cele: zwiększenie zakresu partycypacji studentów i doktorantów w życiu Wydziału, 

integracja wspólnoty akademickiej WNS, wspieranie aktywności samorządu studentów i 

doktorantów, ożywienie studenckiego ruchu naukowego, wspieranie różnych form 

aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej studentów; 

Proponowane działania:  

• zapewnienie studentom stacjonarnym i niestacjonarnym lepszego niż dotychczas 

kontaktu z administracją wydziału;  

• utworzenie nowych i doposażenie już istniejących stref relaksu i cichej nauki; 

• poszukiwanie korzystnych ofert gastronomicznych; 

• wprowadzenie mechanizmu stałych konsultacji samorządu studentów i doktorantów, 

oraz przedstawicieli innych organizacji studenckich z Dziekanem; 

• podjęcie działań na rzecz utworzenia internetowego radia studenckiego na Wydziale 

Nauk Społecznych;  

• podjęcie działań na rzecz rozwiązania problemu finansowania aktywności naukowej 

doktorantów i studentów; 

• organizacja konkursu na najlepszą pracę licencjacką. 

 

4) Priorytet – sprawne zarządzanie Wydziałem 

Cele: uproszczenie procedur podejmowania decyzji na Wydziale, wprowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentów, rozwój infrastruktury informatycznej, poprawa stanu 

obiektów Wydziału, wzmocnienie działań promocyjnych Wydziału. 

Proponowane działania: 

• wprowadzenie stałych terminów obrad wszystkich organów kolegialnych Wydziału; 

• większa dostępność członków władz dziekańskich na Wydziale; 

• zapewnienie sprawnego przepływu informacji między władzami dziekańskimi a 

pracownikami; 

• zmiany w procedurze obiegu dokumentów, wprowadzanie repozytoriów 

elektronicznych, sprawne zarządzanie bazami danych; 

• przegląd struktury wydatków Wydziału; 

• rozwój wydziałowej sieci internetowej; 



• stopniowe wyposażanie wszystkich sal dydaktycznych w projektory i komputery, 

utrzymywanie wysokiego poziomu sprawności tego sprzętu; 

• kontynuowanie procesu pozyskiwania środków na remont parkingu oraz na 

utworzenie wygodnych i bezpiecznych parkingów dla rowerów; 

• powstrzymanie procesu degradacji technicznej obiektów Wydziału, zwiększenie skali 

remontów bieżących; 

• zintegrowanie i modernizacja witryn internetowych Wydziału; 

• ożywienie wydziałowego profilu na Facebooku;  

• organizowanie na Wydziale konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół 

średnich;  

• organizowanie konferencji i warsztatów dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, 

filozofii, etyki, podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa. 

 


