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PREAMBUŁA 

Wczasach, w których tak wiele się zmienia, aktualne 

pozostaje przesianie naszych poprzedników z 1903 roku. 

Tak więc nasza Uczelnia nadal 

NIECH BĘDZIE PRZYBYTKIEM 

MIŁOŚCI BOGA, OJCZYZNY, NAUKI. 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie czerpie wzorce kształcenia 

w zakresie nauk rolniczych i leśnych z bogatego dziedzictwa intelektualnego i tradycji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym pokoleniom nauczycieli akademickich zawsze 

przyświecała idea wychowania młodzieży w poszanowaniu wolności, demokracji i zasad 

etycznych. Dzisiaj, po wielu latach istnienia Akademii jako samodzielnej Uczelni priorytetem 

jest niezależność myśli i postaw oraz obrona powszechnie uznawanych zasad i wartości 

akademickich. 

Działalność Uczelni winna być osadzona w tradycjach studiów uniwersyteckich, 

a kadra profesorska i młodzież akademicka winna świadomie dążyć do prawdy, być otwartą 

na nowe idee i szanować podmiotowość człowieka niezależnie od rasy, wyznania, kultury, 

a także rozwijać wśród młodzieży i nauczycieli szacunek dla wiedzy, umiejętności 

i obiektywizmu. 

Wartości te są fundamentalne dla skuteczności działań Uczelni w bliższej i dalszej 

perspektywie. 
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1. DIAGNOZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS 

I ZAGROŻEŃ FUNKCJONOWANIA U C Z E L N I 

1.1. Mocne strony: 

• tradycja Uczelni wynikająca między innymi ze związków z Uniwersytetem Jagiellońskim, 

• wysoki poziom dydaktyczny i naukowy nauczycieli akademickich, 

• bogata oferta kierunków studiów i specjalności na różnych poziomach kształcenia, 

• wyposażenie w nowoczesną bazę dydaktyczną i laboratoryjną, 

• istnienie zamiejscowych ośrodków kształcenia, 

• stacje doświadczalne i obiekty dydaktyczne dające możliwość prowadzenia zajęć 

terenowych, dydaktycznych i prac badawczych, 

• posiadanie majątku (ziemi) na terenie miasta Krakowa, 

• Uczelnia jest przyjaznym środowiskiem dla studentów i pracowników i charakteryzuje się 

pozytywnym wizerunkiem w Polsce i Europie. 

1.2. Słabe strony: 

• niekorzystna struktura wiekowa kadry naukowej - głównie samodzielnych pracowników, 

• niska aktywność kadry w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, 

• niski stopień akceptacji zmian organizacji i zarządzania Uczelnią oraz wydziałami. 

1.3. Szanse: 

• zrozumienie potrzeb Uczelni przez władze samorządowe i państwowe Polski Południowej, 

• pozyskiwanie przez organy samorządowe i państwowe niezbędnych środków z UE oraz 

innych źródeł możliwych do wykorzystania przez Uczelnię, 

• zróżnicowanie wymagań kwalifikacyjnych pracodawców w zakresie wyższego 

wykształcenia absolwentów, 

• wysoka ocena absolwentów Uczelni przez pracodawców. 
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1.4. Zagrożenia 

• niestabilne przepisy dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego, 

• ograniczanie środków budżetowych dla szkolnictwa wyższego oraz finansowania nauki, 

• konkurencja innych uczelni w rejonie Małopolski oraz całego kraju, 

• ograniczanie areału stacji badawczych (poszerzanie granic miasta Krakowa), 

• deprecj acj a roli nauk rolniczych w Polsce, 

• rozwój szkolnictwa niepublicznego, 

• coraz mniejsze zainteresowanie studiami, 

• niż demograficzny w grupie młodzieży kończącej szkołę średnią, 

• koncepcja tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjnej w UE. 

Podstawą konstrukcji kierunków i celów strategicznych wraz z priorytetowymi celami 

bieżącymi jest konkretyzacja misji, diagnoza i ocena mocnych i słabych stron funkcjonowania 

Uczelni oraz szans i zagrożeń. 

2. KIERUNKI I C E L E STRATEGICZNE 

Kierunki działań strategicznych wynikają z misji Uczelni i są elastycznym w czasie 

programem rozwoju Akademii. Działania strategiczne dotyczą następujących obszarów 

funkcjonowania Uczelni: 

- dydaktyki, 

- nauki, 

- współpracy z gospodarką narodową, 

- zarządzania Uczelnią. 

W dokumencie ograniczono się do określenia kierunków oraz celów strategicznych 

i bieżących. Cele bieżące będą realizowane przez zadania, dla których indywidualnie określi 

się: 

- termin realizacji, 

- odpowiedzialność za wykonanie, 

- szacunkowy koszt realizacji, 

- źródła finansowania. 
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I. Dydaktyka i Wychowanie 

Strategicznym działaniem Uczelni w zakresie kształcenia studentów jest przekazanie 

przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy i umiejętności stosowania jej w praktyce 

a także rozwój kreatywności w myśleniu i komunikatywności społecznej. 

Kierunki strategiczne 

1. Modyfikacja profilu dydaktycznego Uczelni i dostosowanie go do aktualnych potrzeb 

gospodarki i trendów w U E . 

Cele strategiczne: 

1.1. Opracowanie przez Wydziały nowych kierunków i specjalności studiów dostosowanych 

do zmieniającego się rynku pracy. 

1.2. Określenie wariantów rozwiązań (działań) w przypadku zmniejszonego zainteresowania 

studiami niestacjonarnymi. 

Cele bieżące: 

a) kształcenie studentów w zakresie nowych specjalizacji i zawodów potrzebnych dla 

gospodarki, 

b) kształcenie w Uczelni studentów zagranicznych, 

c) wdrożenie programów kształcenia na odległość. 

2. Ciągle doskonalenie systemu kształcenia i wzbogacanie go w nowoczesne metody 

i techniki nauczania. 

Cele strategiczne: 

2.1. Okresowa weryfikacja programów kształcenia, ocena ich efektów i modernizacja. 

2.2. Podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej w systemie ustawicznego 

kształcenia. 

2.3. Rozszerzenie tematyki języka specjalistycznego w ofercie nauczania języków obcych. 
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Cele bieżące: 

a) ocenianie i analizowanie spójności programów nauczania na kierunkach i specjalnościach, 

b) opracowanie kryteriów wyboru zajęć fakultatywnych. 

3. Realizacja trójstopniowego systemu studiów: inżynierskie (licencjackie), 

magisterskie i doktoranckie. 

Cele strategiczne: 

3.1. Ciągłe doskonalenie systemu informacji i promocji kierunków studiów. 

3.2. Opracowanie planu naboru kandydatów na studia doktoranckie. 

Cel bieżący: 

a) systematyczne doskonalenie informacji internetowej i telefonicznej dla kandydatów na 

studia. 

4. Doskonalenie systemu organizacji i kontroli jakości kształcenia. 

Cele strategiczne: 

4.1. Modyfikowanie wewnętrznych systemów kontroli jakości kształcenia jako warunku 

efektywnej realizacji treści i standardów kształcenia. 

4.2. Doskonalenie kryteriów wyłaniania najzdolniejszej młodzieży w Uczelni i organizowanie 

dla niej indywidualnego toku studiów. 

4.3. Udoskonalanie systemu USOS. 

Cele bieżące: 

a) analizowanie i ocenianie systemu ECTS w celu zwiększenia elastyczności kształcenia 

studentów, 

b) prowadzenie i monitoring kontroli jakości kształcenia, dokonywanie okresowych analiz 

i ocen w tym zakresie. 
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5. Rozwijanie działalności organizacyjnej wśród studentów. 

Cele strategiczne: 

5.1. Organizowanie w Uczelni szkoleń umożliwiających studentom podnoszenie kwalifikacji 

związanych z przyszłą praca zawodową. 

5.2. Intensyfikacja działań „inkubatora przedsiębiorczości" dla studentów. 

Cele bieżące: 

a) rozwijanie ruchu kulturalnego i sportowego wśród studentów, 

b) wspieranie samorządu studenckiego jako partnera w rozwijaniu działalności 

organizacyjnej i szkoleniowej wśród studentów. 

II . Nauka 

Akademia Rolnicza jako cel strategiczny uznaje utrzymanie statusu znaczącego 

ośrodka nauk rolniczych i leśnych nie tylko w Polsce Południowej, ale także w Europie. 

Niezbędnym warunkiem rozwoju badań naukowych i pełnego udziału w międzynarodowej 

współpracy naukowej jest znaczące zwiększenie pozysldwania środków pozabudżetowych. 

Wsparcie dla takich starań będzie jednym z podstawowych, strategicznych celów władz 

Uczelni w ścisłej współpracy z władzami Wydziałów. 

Kierunki strategiczne 

1. Integrowanie badań naukowych z systemem UE 

Cele strategiczne: 

1.1 Opracowanie systemu kreującego rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych. 

1.2 Przystępowanie Uczelni do międzynarodowych sieci naukowych, sieci centrów 

doskonałości. 

1.3 Zwiększanie mobilności pracowników przez włączanie ich do międzynarodowych 

zespołów badawczych. 
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Cele bieżące: 

a) merytoryczne i finansowe wspomaganie realizacji interdyscyplinarnych projektów 

badawczych, 

b) zapewnienie kadrze lepszego dostępu do informacji naukowej i najnowszej literatury, 

c) dalszy rozwój działalności Biura Programów Międzynarodowych. 

2. Wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe w regionalnej strategii 

Polski Południowej. 

Cele strategiczne: 

2.1 Intensyfikacj a transferu nauki do praktyki. 

2.2 Realizowanie badań z uwzględnieniem specyfiki Polski Południowej - rejonów 

górskich, podgórskich, przygranicznych. 

2.3 Aktywne włączanie się Uczelni w działanie regionalnych klastrów i sieci naukowych. 

Cele bieżące: 

a) ścisła współpraca naukowo-wdrożeniowa z gospodarką, 

b) pozyskiwanie partnerów spoza Uczelni do realizacji projektów badawczych, 

celowych, rozwojowych, 

c) wzmocnienie aktywności Regionalnego Punktu Kontaktowego poprzez działania 

innowacyjne. 

3. Opracowanie systemu wspomagania rozwoju naukowego pracowników oraz 

jednostek organizacyjnych Uczelni reprezentujących dyscypliny niezbędne dla zmiany 

profilu naukowego Uczelni 

Cele strategiczne: 

3.1 Nasilenie wszelkich działań w celu uzyskania lepszych wyników kolejnej 

parametryzacji wydziałów. 

3.2 Stworzenie systemu wspierania inicjatyw mających na celu poszukiwanie 

pozabudżetowych źródeł finansowania badań. 
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Cele bieżące: 

a) opracowanie systemu premiowania pracowników za aktywność naukową, 

b) uwzględnienie wyników badań naukowych i procedur badawczych w realizacji 

programów dydaktycznych, 

c) opracowanie racjonalnego systemu pozyskiwania i wykorzystania aparatury 

badawczej, 

d) uzyskanie akredytacji laboratoriów. 

III . Współpraca z gospodarką narodową 

Uczelnia za celowe uznaje intensyfikację transferu nauki do praktyki i dążyć będzie do 

osiągnięcia trwałych i partnerskich więzi z gospodarką kraju. 

Kierunki strategiczne 

1. Współpraca z organizacjami i instytucjami gospodarki narodowej oraz świadczenie 

dla nich usług doradczych i edukacyjnych. 

Cele strategiczne: 

1.1 Określenie różnorakich form współpracy wdrożeniowej z organizacjami 

i przedsiębiorstwami Polski Południowej. 

1.2 Rozpoznanie potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego i dostosowywania 

programów studiów podyplomowych do potrzeb rynku i gospodarki. 

Cele bieżące: 

a) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów dla określonych grup zawodowych 

i segmentów rynku pracy, 

b) podejmowanie prac nad zorganizowaniem przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

proponowanych przez Wydziały studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa, 

leśnictwa, kształtowania środowiska, gospodarki na terenach wiejskich, współpracy 

przygranicznej. 
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2. Osiągnięcie trwałych i partnerskich więzi Uczelni z przedsiębiorstwami, organami 

samorządowymi, społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi 

o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Cel strategiczny: 

2.1. Uaktualnienie obszaru, zakresu i zasad współpracy Uczelni z instytucjami oraz 

przedsiębiorstwami. 

Cele bieżące: 

a) określenie obszarów współpracy Uczelni z takimi jednostkami jak: Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego, Izby Rolnicze, Lasy Państwowe, ARiMR, ARR, Agencja Nieruchomości, 

Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości, 

b) organizowanie okresowych spotkań z absolwentami w celu nawiązywania partnerskiej 

współpracy z podmiotami gospodarczymi. 

IV. Zarządzanie Uczelnią 

Istotnym elementem realizacji celów Uczelni jest zapewnienie pracownikom 

i studentom właściwych a zarazem zgodnych ze standardami UE warunków pracy, głównie 

poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Ponadto niezbędne jest 

doskonalenie systemu zarządzania Uczelnią i wdrożenie technologii informacyjnej. 

Opracowanie polityki kadrowej, która winna być ściśle powiązana z działalnością 

dydaktyczną i naukowo-badawczą Uczelni. 

Kierunki strategiczne: 

1. Budowanie systemu motywowania nauczycieli akademickich do efektywnej pracy 

dydaktycznej i naukowo-badawczej. 

Cele strategiczne: 

1.1 Kształtowanie klimatu pracy zapewniającego wysoki poziom rozwoju kadry naukowej i 

motywacji do pracy naukowo-badawczej. 

1.2 Powiązanie rozwoju kadry naukowej z wymogami współczesnej nauki i gospodarki. 
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Cele bieżące: 

a) inspirowanie kadry Uczelni do efektywniejszej pracy zgodnie z wymogami UE, 

b) propagowanie zasad etyki zawodu wśród nauczycieli akademickich. 

2. Opracowanie zasad polityki personalnej dla nauczycieli akademickich. 

Cel strategiczny: 

2.1 Określenie dyscyplin naukowych dla których niezbędne jest systematyczne 

pozyskiwanie kadry z otoczenia w celu zmiany profilu naukowego Uczelni. 

Cele bieżące: 

a) opracowanie harmonogramu awansów pracowników w przekroju Wydziałów, 

b) określenie kryteriów pozyskiwania kadry z otoczenia zewnętrznego. 

c) ułatwienie pracownikom zdobywania stopni naukowych poza granicami kraju. 

3. Doskonalenie funkcjonowania Uczelni poprzez dostosowywanie struktury 

organizacji i zarządzania do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. 

Cele strategiczne: 

3.1 Systematyczne poszerzanie elektronicznej bazy danych w Uczelni i usprawnianie 

obiegu informacji. 

3.2 Przygotowanie narzędzi zarządzania po uzyskaniu statusu Uniwersytetu Rolniczego. 

3.3 Dostosowywanie Statutu AR i Regulaminu Organizacyjnego Uczelni do zmieniających 

się przepisów prawnych oraz realizacji strategicznych kierunków działań. 

3.4 Opracowanie i wdrożenie systemu parametryzacji Wydziałów, niezbędnego do 

podziału środków finansowych. 

Cele bieżące: 

a) powiązanie polityki kadrowej, badawczej i dydaktycznej z algorytmem podziału dotacji 

MNiSzW, 

b) opracowanie oraz wdrożenie systemu motywacji i awansów dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, 

c) doskonalenie monitoringu gospodarki finansowej w celu zwiększenia efektywności 

wykorzystania środków pieniężnych, 

d) poprawienie celowości zakupów. 
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4. Opracowanie programu efektywnego wykorzystania m a j ą t k u Uczelni. 

Cel strategiczny: 

4.1 Dostosowanie bazy materialnej do realizacji nowych wyzwań stawianych przed 

Cel bieżący: 

a) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rozbudowę i modernizację bazy materialnej. 

5. Realizowanie perspektywicznych z a d a ń inwestycyjnych 

Cel strategiczny: 

5.1 Realizowanie programu zadań inwestycyjnych oraz modernizacji budynków 

i infrastruktury technicznej Uczelni. 

Cele bieżące: 

a) pozyskiwanie środków pieniężnych zarówno z funduszy krajowych jak i UE, 

b) ciągłe monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych. 

Uczelnią. 

Rektor 

Prof. dr hab. Janusz Żmija 
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