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INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE I NOWOCZESNA
OFERTA DYDAKTYCZNA
WNS
INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE

I NOWOCZESNA OFERTA
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego to wspólnota uczonych zaangażowanych
w tworzenie, upowszechnianie i zastosowanie wiedzy w zakresie nauk społecznych i nauk
humanistycznych .
Nasz Wydział jest społecznością pełną pasji oraz twórczej energii. Tę twórczą energię
chcemy dzielić z młodymi ludźmi, którzy czują w sobie potencjał poznawania świata i marzą
o robieniu w życiu rzeczy ważnych i niebanalnych. Wydział angażuje się
w dyscyplinarne, jak i interdyscyplinarne badania, które pozwalają

zarówno

uzyskać wspólne,

pogłębione odpowiedzi na rzeczywiste problemy na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym, jak i międzynarodowym. Studenci poprzez zajęcia teoretyczne, wzbogacane
praktykami

zawodowymi lub

praktycznym doświadczeniem ( studia uzupełniające)

przygotowują się do roli profesjonalistów w danych

dyscyplinach i przywódców

intelektualnych. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z licznymi Kołami Naukowymi
działającymi na naszym Wydziale. Uważamy iż, ich duża aktywność i praca jest istotnym
elementem kształcenia i rozwoju społeczności studenckiej.
Wydział Nauk Społecznych jest zróżnicowany pod względem oferty programowej. Staramy
się, w miarę możliwości kadrowych i techniczno – finansowych, dostosować propozycje
dydaktyczne do dynamiczne zmieniającej się rzeczywistości w regionie, w naszym państwie
i świecie.
W strukturze

Uniwersytetu Śląskiego Wydział Nauk Społecznych

jest jednym

z kluczowych, z liczbą ponad 4 000 studentów. Tak liczna rzesza studentów, która
wybrała oferowane przez Wydział kierunki, jest swego rodzaju sprawdzianem przyjętych
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wartości i celów zawartych w programach studiów. Unikatowość oferty programowej
Wydziału Nauk Społecznych wynika
humanistycznych i nauk

przede wszystkim

z

łączenia wiedzy

nauk

społecznych. Stanowią one rdzeń programów studiów

zapewniających interdyscyplinarne wprowadzenie do całości wiedzy; teorii i praktyk oraz
metod badań i analiz procesów społecznych, kulturowych, historycznych, politycznych,
komunikacji społecznej, ale także człowieka jako podmiotu i osoby ludzkiej.
Nauki humanistyczne i społeczne pozwalają zrozumieć kondycję ludzkości i całokształt
warunków, wywołujących dane zjawiska społeczne. Stanowią integralną część edukacji
opartej o takie wartości jak, niezależność i pluralizm

myśli, wolność

wypowiedzi,

nieskrępowany dyskurs naukowy.
Kursy adresowane do studentów Wydziału Nauk Społecznych składają się z opcji mających
cele podstawowe :
- pomóc studentom

odróżnić wiedzę potoczną od

wiedzy naukowej, opartej na myśli

krytycznej i analitycznej eksploracji ludzkich wzorców zachowań i ich trendów,
- ukształtować świadomość studentów, iż trwałe i uniwersalne prawidłowości społeczne
mogą się różnić od tych, które są specyficznymi lub przejściowymi - występującymi tylko
w danych (np. współczesnych ) warunkach,
- wskazać
studentom
perspektywę; regionalną, krajową, międzykulturową
i międzynarodową przy ocenie zjawisk i procesów związanych z społeczeństwem
i człowiekiem jako podmiotami,
- zapewnić naszym absolwentom dogłębne zrozumienie wyzwań regionalnych, krajowych,
europejskich i globalnych oraz zagwarantować, że ich kwalifikacje sprostają wymaganiom
zarówno krajowych jak i międzynarodowych rynków pracy,
oraz cele szczegółowe kształcenia, określone w strategiach poszczególnych Instytutów uwarunkowane specyfiką uprawianych tam dyscyplin
naukowych. W Instytutach
z obszarów nauk humanistycznych: filozofii, historii, historii sztuki ; w Instytutach
z obszarów nauk społecznych: nauk o mediach, nauk o polityce, socjologii (szczegóły
strategii Instytutów aneks).
Naszym celem jest utrzymanie przewodniej pozycji w kształceniu w wymienionych
dyscyplinach nauk w regionie, w Polsce, a dalszej perspektywie, także w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Tak aby w przyszłości stać się wiodącą międzynarodową
instytucja badawczą i edukacyjną - z atrakcyjną ofertą kształcenia dla studentów polskich
i studentów zagranicznych. Do stawiania takich celów ośmiela nas, rosnąca z roku na rok,
liczba studentów zagranicznych, podejmujących edukację na proponowanych przez Wydział
kierunkach studiów.
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Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Społecznych jest stale uatrakcyjniana i unowocześniana.
W roku akademickim 2012/2013 uruchomiono dwa nowe kierunki: dziennikarstwo
i komunikacja społeczna oraz doradztwo filozoficzne i coaching. Powstają nowe,
atrakcyjne specjalności na istniejących już kierunkach. Elastyczność w dostosowywaniu
oferty edukacyjnej do zmieniającej się szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej,
pozostanie stałym elementem w działaniach strategicznych Wydziału.
Różnorodność
programów studiów na Wydziale Nauk Społecznych wpisuje się
w główną strategię Uniwersytetu Śląskiego, w której różnorodność programów studiów
stanowi wartościowy wyróżnik naszej uczelni i daje szansę na przyciągnięcie szczególnie
uzdolnionych kandydatów, w tym laureatów olimpiad przedmiotowych.
Najwyższa jakość kształcenia jest absolutnym i oczywistym priorytetem Wydziału Nauk
Społecznych, tak jak całego Uniwersytetu Śląskiego. Dostosowujemy nasz paradygmat
kształcenia do paradygmatu ogólnouczelnianego. Proces edukacyjny jest kształtowany z
perspektywy absolwentów poszczególnych kierunków studiów Wydziału.
Na Wydziale współwystępują

dyscypliny z dwóch obszarów wiedzy; z obszaru nauk

humanistycznych i obszaru nauk społecznych , to jest obszarów, w których przedmioty badań
podlegają

niespotykanej

do tej pory dynamice zmian. W wielu przypadkach następuje

również przewartościowywanie priorytetów badań. Wszystko to powoduje, że w programach
studiów

musimy uwzględniać,

własne najnowsze osiągnięcia w poszczególnych

dziedzinach, jak i dynamikę zmian wiedzy europejskiej i światowej. Wymagać to będzie nie
tylko zmian w programach studiów, ale także zasadniczej zmiany sposobu kształcenia:
z biernego przyswajania wiedzy na aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia
problemowego, z zachowaniem relacji mistrz – student. Wymóg ten zapisany jest również
w celach strategicznych całego Uniwersytetu.
Ważnym wymogiem nowoczesnego kształcenia jest stworzenie absolwentom możliwości
uaktualniania wiedzy w formie studiów podyplomowych lub kursów uzupełniających stan
wiedzy z danej dziedziny.

Nabiera to szczególnego znaczenia na kierunkach

interdyscyplinarnych takich jak np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy doradztwo
filozoficzne i coaching. Należy zaznaczyć, iż kierunek doradztwo filozoficzne i coaching,
jest pierwszym tego typu kierunkiem uniwersyteckim w Polsce. Powołanie tego kierunku
wyróżnia nasz Wydział nie tylko w skali Uniwersytetu Śląskiego, ale na ogólnopolskim
rynku usług edukacyjnych.
Nowy kierunek

daje nowy wymiar studiom

ogólnoakademickiej studenci otrzymują

filozoficznym.

Oprócz

wiedzy

wiedzę zawodową oraz wysokospecjalistyczne
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kompetencje warsztatowe . Absolwenci filozofii są coraz częściej doceniani, jako specjaliści
o unikatowej wiedzy i umiejętnościach, które - w gospodarce opartej nie na wytwarzaniu
materialnych

przedmiotów lecz na przetwarzaniu symboli/informacji - okazują się

szczególnie pożądane.
Wielka dynamika zmian w wielu obszarach życia, spowodowana rozwojem nowych
technologii wymaga odpowiedniej infrastruktury instytucjonalno – organizacyjnej na
Wydziale. Stworzenie takiej infrastruktury podyktowane jest wykorzystaniem potencjału
naukowo – dydaktycznego Wydziału w kształceniu interdyscyplinarnym . Zgodnie zapisami
w strategii naszego Uniwersytetu na lata 2012 – 2020 „ Wyróżnikiem Uniwersytetu w kraju
powinno stać się innowacyjne wykorzystanie

nowoczesnych technologii w nauczaniu,

wypracowanie i zastosowanie metod pozwalających studentom na twórcze rozwiązywanie
problemów i uczenie się pracy zespołowej, a także rozwijanie wśród studentów ogólnej
kreatywności oraz przedsiębiorczości”.
Wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie nauczania

jest realizowane na

poziomie całego Wydział (elektroniczna rejestracja studentów, elektroniczne protokoły,
itp.) oraz

w Instytutach w określonym zakresie. W przypadku Instytutu Socjologii

wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie nauczania socjologii realizowane jest
poprzez:


interaktywne wykłady i ćwiczenia,



zaznajomienie studentów z internetowymi bazami danych,



sprawnie działającą stronę internetową (logowanie na przedmioty, ogłoszenia,
„wirtualny sekretariat”)



premiowanie innowacyjnych projektów i prac dyplomowych związanych z nowymi
mediami.

Nowoczesne technologie nieodzowne są w procesie
uruchomionym kierunku, jakim
transformacji

kształcenia na drugim nowo

jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Procesy

mediów, jak i konwergencja mediów wpływają na zmiany profesji

dziennikarskich oraz technik i technologii komunikowania periodycznego.
Zapewnienie

wysokiego poziomu kształcenia i sprawnego funkcjonowania kierunku

wymaga określonych zmian
następujące przesłanki;

strukturalno - instytucjonalnych. Przemawiają

a) doświadczenia

za tym

uczelni polskich i zagranicznych wskazują,
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iż kierunek dziennikarstwo prowadzony jest w strukturze Instytutu, względnie „ szkoły”;
będące zapleczem teoretyczno – badawczym kierunku, to nauki

b) dyscypliny naukowe

o mediach oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, które wymagają określonej
struktury instytucjonalnej
c)

na

kierunek dziennikarstwo

Wydziale

dla rozwoju własnej

kadry naukowej;

wymaga ścisłej współpracy z instytucjami mediów

periodycznych, tak w zakresie praktyk zawodowych dla studentów, jak i pozyskiwania
wysokospecjalistycznej kadry dziennikarskiej do prowadzenia zajęć warsztatowych,
szczególnie w dobie powstawania nowych zawodów medialnych na bazie dziennikarstwa.
Prowadzenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja

społeczna na Wydziale Nauk

Społecznych wymaga zinstytucjonalizowanych form współpracy z przemysłem medialnym.
Powyższe wskazuje, że zasadnym byłoby utworzenie Instytutu
o Mediach, który koordynowałby działania
akademickiego, jak

i

Dziennikarstwa i Nauk

w zakresie interdyscyplinarnego kształcenia

zawodowego profesji dziennikarskich,

na Wydziale Nauk

Społecznych.
Równie złożonym celem

strategicznym

dla Wydziału jest dostosowanie

programu

kształcenia na kierunku historia do wymogów zmieniającego się otoczenia. Decyzje władz
oświatowych o zmianach w nauczaniu historii, mogą spowodować

ograniczenia dla

absolwentów tego kierunku , co ostatecznie może negatywnie odbić się na jego kondycji.
W tej sytuacji, celem Wydziału Nauk Społecznym, jest niedopuszczenie do deprecjacji tego
kierunku nie tylko na Wydziale. Historia jest zbyt ważną dyscypliną w obszarze nauk
humanistycznych, aby rozwiązania zewnętrzne/systemowe obniżały jej rangę edukacyjną i
naukową. Chcąc zneutralizować te zagrożenia wyznaczono następujące cele. Priorytetowym
celem jest utrzymanie

dotychczasowego, wysokiego poziomu badań historycznych

na

ich w procesie dydaktycznym szczególnie w kształceniu na

Wydziale i wykorzystanie

podstawowych specjalnościach – nauczycielskiej i archiwalnej. Z myślą o rozwijającej się
branży turystycznej krajowej i zagranicznej kolejnym celem jest uruchomienie kierunku
turystyka historyczna, o profilu zawodowym. Ten kierunek przygotowywałby na poziomie
akademickim do edukacji

historii

w systemie pozaszkolnym, a jednocześnie

dałby

umiejętności zawodowe i warsztatowe z zakresu organizowania turystyki sprofilowanej.
W zależności od potrzeb interesariuszy, uruchamiane byłyby specjalności określone przez
paradygmat miejsca lub czasu.
Doskonalony jest program dydaktyczny na kierunku politologia. W celu zachowania bogatej
oferty dydaktycznej, pracownicy INPiDZ będą prowadzić zarówno dla studentów
5
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zagranicznych jak i polskich zajęcia w języku angielskim już od semestru letniego 2013 roku.
Powstają

nowe specjalności takie, jak Współczesne Stosunki Międzynarodowe,

a uruchomienie kolejnych

Doradztwo Polityczne

i Publiczne, New Governance

w Politykach Publicznych planowane są w kolejnych etapach uatrakcyjnienia kierunku.
Badania, edukacja i innowacje, to trzy centralne i współzależne wyznaczniki społeczeństwa
opartego o wiedzę określane razem jako „ trójkąt wiedzy”. Wydział Nauk Społecznych
wyznaczniki te

wpisuje w swoją strategię działania

na kolejne lata. Aby zrealizować

„ trójkąt wiedzy”, muszą rozwijać się badania silnie powiązane z edukacją i innowacją.
Daje to gwarancje prowadzenia, na najwyższym poziomie, procesu kształcenia w obszarze
nauk humanistycznych, jak i nauk społecznych. Ich efektem ma być interdyscyplinarna
wiedza absolwenta, dająca mu możliwość skutecznej rywalizacji w gospodarce krajowej,
europejskiej oraz globalnej.
Interdyscyplinarność naszego Wydziału jest jego szansą nie tylko w zakresie innowacyjnych
programów kształcenia. Innowacyjność musi się wiązać z dzieleniem się wiedzą, wzajemnym
inspirowaniem się, a przez to - wejściem w zupełnie inny wymiar nauki i edukacji,
ku satysfakcji osób uczestniczących w procesie naukowym i dydaktycznym. W celu
sprawdzenia stopnia satysfakcji przewidujemy przeprowadzanie stosownych badań w tym
zakresie. W kształtowanym modelu badawczo – dydaktycznym Wydziału, każdy z nas
zachowuje swoją wiedzę, a jednocześnie poznaje wiedzę partnera i znajdzie uogólnienia czy
też refleksje, których niewykluczone, że sam by nie zauważył. I to w kilku wymiarach;
wydziałowym, uniwersyteckim ,regionalnym ,krajowym. Model ten
Wydziału w Europejskim Obszarze Szkolnictwa (EOSW) oraz

dopełni udział

Europejskim Obszarze

Badawczym (ERA).
Strategia Wydziału w

podstawowych celach strategicznych, jak i tych zapisanych

w strategiach Instytutów, przygotowuje kadrę naukowo – dydaktyczna, jak i studentów
wszystkich stopni kształcenia, do pełnego korzystania z „piątej swobody” UE – swobody
„przepływu wiedzy”.
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Cele
Operacyjne 2
CO7.
CO1.
Opracowanie zasad organizacyjnych i programowych na trzech
poziomach studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
CO2
Budowanie oferty i promowanie idei uczenia się przez całe życie
CO2.1. Tworzenie możliwości uznawania kwalifikacji uzyskanych poza edukacją
Formalną

CO3
Otwartość i innowacyjność w obszarze kształcenia
CO3.1. Wzrost umiędzynarodowienia i mobilności w procesie kształcenia
CO3.2. Tworzenie nowych programów zgodnych z oczekiwaniami stawianymi przez szybko
zmieniające się społeczeństwo
CO3.3. Wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie kształcenia
CO3.4. Wspieranie inicjatyw Otwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie
Kształcenia

CO4.
Podnoszenie jakości kształcenia
CO4.1. Podwyższanie poziomu wiedzy kandydatów
CO4.2. Rozbudowywanie wewnętrznego systemu zapewniania wysokiej jakości
kształcenia
CO4.3. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej akredytacjami
krajowymi i zagranicznymi
CO4.4. Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
CO4.5. Rozbudowywanie zewnętrznego sposobu opiniowania kształcenia

CO5.
Indywidualizacja kształcenia studentów i doktorantów szczególnie
uzdolnionych
CO6.
Zwiększanie dostępności studiów i wyrównywanie szans edukacyjnych
CO6.1. Wspieranie merytoryczne, psychologiczne oraz socjalne studentów
i doktorantów
CO6.2. Przystosowanie warunków kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
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CO7
Systemowe przeciwdziałanie zjawisko patologicznym w procesie
Kształcenia
Działanie

Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Wskaźnik rezultat

Potencjalne
Źródło
Finansowania

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.1. Opracowanie zasad organizacyjnych i programowych na trzech poziomach studiów
zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi

2.1.0.1. Opracowanie opisów
kwalifikacji
absolwentów wszystkich kierunków
i cykli studiów
oraz efektów kształcenia zgodnie z
KRK

Dziekan, ,
Dyrektorzy
Instytutów

2.1.0.2. Przebudowa programów
studiów zgodnie z KRK

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

2.1.0.3. Rozwój różnorodnych
programów
i form kształcenia na wszystkich
poziomach,
w tym programów
interdyscyplinarnych,
międzywydziałowych,
międzyuczelnianych,
międzynarodowych,
wyróżniających WNS na rynku
edukacyjnym

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów
Kierownicy
Zakładów

2.1.0.4. Wprowadzenie jasnych,
ujednoliconych
i prostych kryteriów rekrutacyjnych

2.1.0.5. Usprawnienie procedury
rekrutacji na studia
2.1.0.6. Ograniczanie liczby godzin
ponadwymiarowych realizowanych
przez
nauczycieli akademickich na
studiach stacjonarnych
na Wydziale
2.1.0.7. Analiza popytu na usługi
dydaktyczne w UŚ

2.1.0.8. Przeprowadzanie badań
wśród studentów I stopnia studiów w
celu określenia
prawdopodobieństwa kontynuacji
kształcenia na II stopniu studiów w

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów
Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

do czerwca
2012 r.

3
(AP)

3 (BZ)

do czerwca
2012 r

3
(AP)

3 (BZ).

zadanie ciągłe

3
(AP)

do maja dane
roku
akademickieg
o
do maja dane
roku
akademickieg
o

3 (BZ)

opis kwalifikacji,
efekty kształcenia
dla wszystkich
prowadzonych
kierunków studiów

środki U Ś

nowe programy
studiów

środki UŚ

liczba
uruchomionych
programów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

3
(AP)

2 (Z)

jasne i proste kryteria
rekrutacji

bez kosztów

3
(AP)

2 (Z)

usprawniona
procedura

środki UŚ

zredukowana
liczba godzin
ponadwymiarowych

bez kosztów

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

3
(AP)

3 (BZ)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

do końca 2013
r.
później
zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

analiza/raport

środki UŚ

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

wyniki badań/raport

środki UŚ
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Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Wskaźnik rezultat

Potencjalne
Źródło
Finansowania

wyniki badań

środki UŚ

WNS i UŚ oraz identyfikacja
ewentualnych przyczyn rezygnacji z
kontynuacji

2.1.0.9. Diagnoza przyczyn
ewentualnych rezygnacji
ze studiów III stopnia

Dziekan,

do czerwca
2013 r

. 2 (W) 2 (Z)

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.2. Budowanie oferty i promowanie idei uczenia się przez całe życie
2.2.0.5. Zabieganie o zwiększanie
liczby
kształcących się na studiach
podyplomowych i kursach
dokształcających oraz w ramach
innych form płatnego kształcenia
l
2.2.0.6. Realizowanie studiów
podyplomowych,
także międzynarodowych,
prestiżowych typu MBA,
na zlecenie administracji
samorządowej
i państwowej oraz innych
podmiotów i instytucji
2.2.0.7. Pozyskiwanie środków na
uruchomienie
i prowadzenie kształcenia
podyplomowego
i innych form kształcenia
ustawicznego, szczególnie
nauczycieli, a także tych zawodów,
które uważane są
za priorytetowe dla rozwoju
gospodarki opartej na
wiedzy

2.2.0.8. Aktualizowanie oferty
studiów podyplomowych

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba słuchaczy

liczba studiów
podyplomowych

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,

zadanie ciągłe

2 (W)

3 (BZ)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

2 (W)

1 (P)

pozyskane środki,

aktualna
oferta studiów
podyplomowych

środki UŚ

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
uczestnicy,
środki UŚ

środki zewnętrzne
w tym projekty,
uczestnicy

bez kosztów

2.2.1. Tworzenie możliwości uznawania kwalifikacji uzyskanych poza edukacją formalną

2.2.1.2. Opracowanie modelu
rozwiązań uznawania
kompetencji nabytych poza edukacją
formalną

Dziekan

Uchwalenie
stosownych
aktów
prawnych

2 (W)

3 (BZ)

model

bez kosztów

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.3. Otwartość i innowacyjność w obszarze kształcenia
2.3.1. Wzrost umiędzynarodowienia i mobilności w procesie kształcenia
2.3.1.2. Aktywna współpraca
transgraniczna,
prowadząca m.in. do tworzenia
wspólnych
programów kształcenia

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,
Kierownicy
Zakładu

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

liczba przedsięwzięć

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
partnerzy
zagraniczni,
środki UŚ,
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2.3.1.3. Zwiększanie liczby
programów
prowadzących do uzyskania
podwójnych
i wielokrotnych dyplomów, a
docelowo – jednego
wspólnego dla kilku uczelni
2.3.1.4. Rozszerzanie oferty
programów kształcenia
w językach obcych, w szczególności
w języku
angielskim, w tym wykładów

2.3.1.5. Zwiększanie liczby
studentów
i doktorantów cudzoziemców,
podejmujących
studia w UŚ
2.3.1.6. Zwiększanie liczby
przyjazdów
i wyjazdów studentów oraz
doktorantów
w wymianie studenckiej w ramach
programów
międzynarodowych i umów
dwustronnych
2.3.1.7. Poprawa jakości nauczania
języków obcych
w formie lektoratów
2.3.1.9. Prowadzenie wspólnych
studiów doktoranckich i
międzynarodowych szkół
doktoranckich oraz innych form
współpracy z uczelniami
zagranicznymi zmierzających do
nadawania podwójnego doktoratu, a
docelowo –
wspólnego
2.3.1.10. Zwiększanie liczby umów
partnerskich
z uczelniami, jednostkami
zagranicznymi i organizacjami
polonijnymi
2.3.1.11. Powoływanie
wydziałowych opiekunów
i tutorów dla studentów
cudzoziemców,
a docelowo – wydziałowych biur
obsługi studentów
z zagranicy współpracujących z
International
Students Admissions Office
2.3.1.12. Zwiększanie liczby
nauczycieli
akademickich cudzoziemców, w tym
visiting
professors

Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Wskaźnik rezultat

Potencjalne
Źródło
Finansowania

liczba programów
prowadzących
do podwójnych,
wielokrotnych
i wspólnych
dyplomów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
partnerzy
zagraniczni,
środki UŚ,

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,
Kierownicy
Zakładu

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

ogólnouczelnianych
liczba programów
w językach obcych

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu,
Kierownicy
Zakładu

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

liczba studentów
i doktorantów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutu

liczba przyjazdów
i wyjazdów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

wyniki badania
jakości kształcenia

środki UŚ

liczba wspólnych
studiów
doktoranckich,
liczba doktoratów
podwójnych
i wspólnych

środki zewnętrze,
w tym projekty,
środki UŚ

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba umów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

liczba opiekunów
i tutorów/ biuro
obsługi studentów
z zagranicy

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

liczba nauczycieli
cudzoziemców

środki UŚ,
środki zewnętrzne

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)
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2.3.1.13. Tworzenie w planach
studiów „okien
mobilności” (mobility windows) i
uelastycznienie
programów studiów, ułatwiające
realizację części
programu studiów w uczelni
zagranicznej
2.3.1.15. Zwiększanie liczby
zagranicznych
współpromotorów i recenzentów w
przewodach
doktorskich

Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Wskaźnik rezultat

Potencjalne
Źródło
Finansowania

liczba okienek
mobilności (mobility
windows)

bez kosztów

liczba zagranicznych
współpromotorów
i recenzentów

środki zewnętrze,
w tym projekty,
środki UŚ

2.3.2. Tworzenie nowych programów zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy
2.3.2.1. Dostosowywanie programów
kształcenia
do potrzeb rynku pracy i otoczenia
UŚ
2.3.2.2. Aktywny udział
pracodawców
w opracowywaniu programów
kształcenia
2.3.2.3. Uruchamianie z udziałem
podmiotów
gospodarczych wspólnych
programów studiów,
w tym na zamówienie,
wyróżniających UŚ i WNS na rynku
edukacyjnym
2.3.2.4. Wprowadzanie do
programów studiów
większej liczby zajęć praktycznych,
a także praktyk,
wolontariatów oraz staży w
instytucjach i organizacjach
.
2.3.2.5. Tworzenie bazy zagadnień
do realizacji
w pracach dyplomowych i
doktorskich przez
otoczenie społeczno-gospodarcze
2.3.2.7. Wprowadzanie do
programów studiów treści
związanych z innowacyjnością
i przedsiębiorczością, własnością
intelektualną
oraz rynkiem pracy
2.3.2.8. Tworzenie systemu bodźców
motywacyjnych
dla firm i instytucji zwiększających
zainteresowanie
organizacją praktyk zawodowych
studentów i doktorantów

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów
Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

liczba dostosowanych
programów
kształcenia

środki zewnętrze,
w tym projekty,
środki UŚ

2 (Z)

liczba opracowanych
programów

środki zewnętrze,
w tym projekty

3 (AP)

2 (Z)

wspólne programy

środki zewnętrzne,
w tym instytucje,
projekty,
środki UŚ

3 (AP)

2 (Z)

liczba zajęć
praktycznych/staży/
wolontariatów etc

środki UŚ

baza/liczba
zgłoszonych
zagadnień/liczba
zrealizowanych
zagadnień

środki zewnętrzne,
w tym instytucje,
projekty,
środki UŚ

liczba przedmiotów

środki zewnętrzne,
środki UŚ

opracowany system/
zwiększanie liczby
praktyk

bez kosztów

zadanie ciągłe

3 (AP)

3 (BZ

zadanie ciągłe

3 (AP)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

3 (AP

2 (Z)

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Dziekan,

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)
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Odpowied
zialność

2.3.2.9. Prowadzenie studiów
doktoranckich wspólnie przez
Uczelnię i podmioty zewnętrzne
(collaborative doctoral education)
2.3.2.11. Włączanie do programów
możliwości
uzyskania certyfikatów w ramach
różnych dziedzin

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Dziekan,

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Dziekan,

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

Wskaźnik rezultat

liczba studiów
doktoranckich
prowadzonych
wspólnie

liczba uzyskanych
certyfikatów

Potencjalne
Źródło
Finansowania
środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
środki UŚ
środki zewnętrzne,
w tym projekty,
uczestnicy

2.3.3. Wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie kształcenia
2.3.3.1. Wspieranie kształcenia
wykorzystującego
nowoczesne techniki informacyjne
(m.in. nauczanie
na odległość, nowe techniki
prezentacji wykładów,
podręczniki elektroniczne, Telewizja
Internetowa
UŚ, blogi prowadzone przez
uczonych, filmy
edukacyjne publikowane na kanale
YouTube Edu
i inne edukacyjne portale
internetowe) liczba stosowanych
nowoczesnych technik
informacyjnych/

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

2.3.3.2. Rozbudowywanie
infrastruktury
informatycznej dla Systemu
Kształcenia
na Odległość oraz tworzenie
pracowni
ze specjalistycznym
oprogramowaniem

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba sprzętu

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

Dziekan
CKO

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba kursów

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba kursów/liczba
uczestników

2 (Z)

liczba
wyposażonych sal

2.3.3.3. Opracowywanie,
uruchamianie i realizacja
przez CKO kursów doskonalących
dla nauczycieli
akademickich i studentów z zakresu
nauczania
na odległość oraz podstaw obsługi
platform Moodle
2.3.3.5. Tworzenie coraz większej
liczby kursów
e-learningowych i zwiększanie
aktywności w nauczeniu na
odległość liczba kursów/liczba
uczestników środki zewnętrzne,
w tym projekty,środki UŚ
2.3.3.6. Dążenie do jak
najnowocześniejszego
wyposażania sal dydaktycznych
(m.in. w rzutniki
multimedialne, rzutniki pisma,
tablice interaktywne,
kamery cyfrowe, notebooki,
mikrofony
bezprzewodowe, odtwarzacze DVD
etc.
oraz w infrastrukturę umożliwiającą
transmisję
i nagrania on-line)

Dziekan
Dyrektorzy
Instytutów

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

liczba korzystających
z nowoczesnych
technik
informacyjnych

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
sponsorzy,
środki UŚ
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2.3.3.7. Zapewnianie pełnego
bezprzewodowego
dostępu do Internetu na terenie WNS
(punkty dostępu
do Internetu w miejscach
ogólnodostępnych
i w salach wykładowych)

Odpowied
zialność

Termin

Dziekan

do końca 2014
r

Wag
a
(1-3)

2 (W)

Stopień
Złożoności
(1-3)

2 (Z)

Wskaźnik rezultat

liczba miejsc
z dostępem

Potencjalne
Źródło
Finansowania

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
środki UŚ

2.3.4. Wspieranie inicjatyw Otwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie kształcenia
2.3.4.1. Aktywne wspieranie
elektronicznego dostępu
do publikacji naukowych i innych
akademickich
zasobów dydaktycznych

Dziekan
CINiBA

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba
udostępnionych
publikacji

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.4. Podnoszenie jakości kształcenia
2.4.1. Podwyższanie poziomu wiedzy kandydatów
2.4.1.1. Prowadzenie działań
zmierzających
do przyjęcia na studia najlepszych
kandydatów,
w tym laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych, bez
postępowania kwalifikacyjnego

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

2.4.1.2. Organizacja i wspieranie
olimpiad
przedmiotowych oraz konkursów
ogólnopolskich
i międzynarodowych

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba olimpiad
i konkursów

środki zewnętrzne,
w tym środki MEN,
środki UŚ

2.4.1.4. Udział środowiska
akademickiego UŚ
w opracowaniu i realizacji nowych
programów
nauczania w szkole

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba nauczycieli
akademickich

środki zewnętrzne,
w tym środki MEN,
środki UŚ

2.4.1.8. Inicjowanie różnych form
działalności edukacyjnej
adresowanej do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, w tym
kursów „przedmaturalnych”
przedsięwzięć środki zewnętrzne,

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba przedsięwzięć
środki zewnętrzne,

środki zewnętrzne,
w tym środki MEN,
środki UŚ

liczba przyjętych
laureatów
i finalistów olimpiad

środki zewnętrzne,
w tym środki MEN,
środki UŚ

2.4.2. Rozbudowywanie wewnętrznego systemu zapewniania wysokiej jakości kształcenia
2.4.2.1. Wdrożenie i monitorowanie
uczelnianego
systemu zapewnienia jakości
kształcenia
2.4.2.2. Powołanie ds. Jakości
Kształcenia
oraz Pracowni Ewaluacji Jakości
Kształcenia i wyposażenia ich w
odpowiednie narzędzia
informatyczne

Dziekan

Dziekan

zadanie ciągłe

zadanie ciągłe

3 (AP

3 (AP

3 (BZ)

3 (BZ)

uczelniany system
zapewnienia jakości
kształcenia

wydziałowy system
zapewnienia jakości
kształcenia

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

środki zewnętrzne,
w tym projekty
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Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

2.4.2.3. Wdrożenie i monitorowanie
wewnętrznych
systemów jakości kształcenia na
kierunkach
prowadzonych przez jednostki
Wydziału

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP

3 (BZ)

2.4.2.5. Rozwijanie i doskonalenie
systemu
ankietyzacji studentów na
wszystkich rodzajach
zajęć

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

1 (P)

liczba ankiet

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

2.4.2.6. Rozwijanie i doskonalenie
systemu
ankietyzacji doktorantów na
wszystkich rodzajach
zajęć

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

1 (P)

liczba ankiet

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

2.4.2.7. Rozwijanie i doskonalenie
systemu
ankietyzacji poziomu satysfakcji
absolwentów, także
absolwentów studiów doktoranckich
z danego cyklu
kształcenia

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

1 (P)

liczba ankiet

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
środki UŚ

Działanie

Wskaźnik rezultat

wewnętrzny system
zapewnienia jakości
kształcenia

Potencjalne
Źródło
Finansowania

środki zewnętrzne,
w tym projekty

2.4.3. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej akredytacjami krajowymi i zagranicznymi
2.4.3.1. Dążenie do osiągnięcia
wyróżniającej oceny
jakości procesu kształcenia
dokonywanej przez
Polską Komisję Akredytacyjną
(PKA)

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP

3 (BZ)

2.4.3.2. Występowanie przez
jednostki
organizacyjne o uzyskanie jak
największej liczby
programów kształcenia
akredytowanych przez
Uniwersytecką Komisję
Akredytacyjną (UKA/
AKA) oraz międzynarodowe agencje
akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim
Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR)
programów

Dziekan

zadanie ciągłe

3 (AP

3 (BZ)

liczba
wyróżniających ocen

środki UŚ

liczba programów
akredytowanych

środki zewnętrzne,
środki UŚ

2.4.4. Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
2.4.4.2. Tworzenie możliwości
uczestniczenia
doktorantów w zajęciach
podnoszących ich
umiejętności dydaktyczne

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba zajęć

środki UŚ

2.4.4.3. Konkurs na najlepsze
podręczniki
akademickie (Nagroda Rektora)

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba nagrodzonych

środki UŚ

2.4.4.4. Konkurs na najlepszego
nauczyciela
akademickiego (Nagroda Rektora)

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba nagrodzonych

środki UŚ
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Działanie

Odpowied
zialność

Termin

Wag
a
(1-3)

Stopień
Złożoności
(1-3)

Wskaźnik rezultat

Potencjalne
Źródło
Finansowania

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.5. Indywidualizacja kształcenia studentów i doktorantów szczególnie uzdolnionych
2.5.0.1. Otaczanie indywidualną
opieką studentów
wykazujących szczególne zdolności i
umożliwianie
im realizacji specjalnie dla nich
zaprojektowanych
ścieżki i form kształcenia
2.5.0.2. Powoływanie wydziałowych
tutorów
dla najzdolniejszych kandydatów i
studentów
2.5.0.3. Promowanie udziału
najzdolniejszych
studentów i doktorantów w
programach badawczych
(Diamentowe Granty) oraz
zwiększanie ich udziału
w programie Artes Liberales

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów

zadanie ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba studentów

bez kosztów

Dziekan,

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba tutorów

środki UŚ

Dziekan

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba studentów
i doktorantów
w programach
badawczych
i w Artes Liberales

środki UŚ

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.6. Zwiększanie dostępności studiów i wyrównywanie szans edukacyjnych
2.6.1. Wspieranie merytoryczne, psychologiczne oraz socjalne studentów i doktorantów
2.6.1.2. Prowadzenie zajęć
wyrównawczych
dla studentów,

Dziekan

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba zajęć
wyrównawczych

środki
zewnętrzne,
w tym projekty

2.6.2. Przystosowanie warunków kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
2.6.2.1. Dostosowanie infrastruktury
wydziałowej
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
pozbywanie się barier
architektonicznych – działania
wspierające
studiowanie w UŚ osób
niepełnosprawnych

Dziekan

zadania ciągłe

3 (AP)

3 (BZ)

dostosowana
infrastruktura
środki zewnętrzne

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
FON (Fundusz
Osób
Niepełnosprawnych
), środki UŚ

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
2.7. Systemowe przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia
2.7.0.1. Promowanie działań
studenckich
i doktoranckich opartych na
poszanowaniu wartości
akademickich
2.7.0.2. Wdrożenie przez Uczelnię
zasady „zero
tolerancji” wobec plagiatu i innych
nieetycznych
zachowań
2.7.0.3. Wprowadzenie działań
antyplagiatowych,
w tym systemu antyplagiatowego i
seminariów informacyjnych
2.7.0.4. Upowszechnianie wśród
studentów
i doktorantów kodeksu etyki
zawodowej

Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów
Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów
Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy
Zakładów
Dziekan,
Dyrektorzy
Instytutów

zadanie ciągłe

zadanie ciągłe

zadanie ciągłe

zadanie ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba działań

środki UŚ

2 (W)

2 (Z)

wdrożone zasady

bez kosztów

2 (W)

2 (Z)

liczba prac objętych
systemem,
liczba seminariów

środki zewnętrzne,
środki UŚ

2 (W)

2 (Z)

liczba zajęć

środki UŚ
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Strategia rozwoju
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020

Aneks
Instytut Filozofii
Instytut Historii
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Instytut Socjologii
Historia Sztuki
Studia III stopnia
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CEL STRATEGICZNY
3.
AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE WYDZIAŁU
Z OTOCZENIEM
Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym jest istotnym elementem w strategii
Wydziału Nauk Społecznych. Aktywna współpraca, umożliwi Wydziałowi utrzymać swoją
pozycję

w społeczeństwie, jako ważnej jednostki badającej złożone procesy społeczne,

polityczne, historycznych i kulturowe naszego regionu.
W działaniach na rzecz otoczenia zewnętrznego Wydział ma określone doświadczenia.
Wypracowane

metody

współpracy z

różnymi środowiskami pozauczelnianymi mają

również Instytuty. Jest to model wypracowany w oparciu o dotychczasowe
współpracy,

miedzy

jednostkami

instytucjonalnymi

możliwości

Wydziału, a środowiskiem

zewnętrznym.
Wymogiem współczesności, są systemowe

rozwiązania

relacji

między Wydziałem

a otoczeniem zewnętrznym. W tym zakresie Wydział wpisuje się w strategię całego
Uniwersytetu w wyznaczonych obszarach.
Stałym celem Wydziału jest poszerzanie szerokich interakcji społecznych i edukacyjnych
z instytucjami

szczebla lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego . Przedmiotem naszej

oferty współpracy są szkoły, ośrodki pracy socjalnej, administracja, ale także
mediów periodycznych,

instytucje wydawnicze oraz organizacje

redakcje

„ trzeciego sektora”

(np. instytucje ochrony zdrowia, instytucje zajmujące się doradztwem społecznej
odpowiedzialności biznesu, bioetyki itd.).
Dzięki swojej interdyscyplinarności Wydział Nauk Społecznych ma szerokie możliwość
współdziałania z otoczeniem. Pozwala to na współpracę, w wielu obszarach badawczych
z innymi Wydziałami naszego Uniwersytetu, a także z pozostałymi uczelniami naszego
regionu.

Daje to szanse prowadzenia wysokiej jakości badań i tworzenia innowacyjnych

rozwiązań dla praktycznych problemów naszego regionu i wykraczających poza region.
Tego typu przedsięwzięcia

wymagają

rozległej sieci współpracy

miedzy

naszym

1
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Wydziałem a innymi jednostkami badawczymi oraz światem biznesu. Rodzi nadzieję na
sukcesy naukowe i rynkowe podmiotom uczestniczącym w tego typu przedsięwzięciach.
Ważnym celem współdziałania Wydziału z otoczeniem jest

propagowanie informacji

naukowych

tak, aby

z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

podmiotom spoza świata akademickiego .
badania

lepiej służyły

W uzupełnieniu, do generowanych poprzez

nowych treści naukowych, Wydział jest otwarty na współpracę z podmiotami

sfery publicznej, jak i korporacyjnej.
Jednym z głównych zadań Wydziału jest kształcenie wszechstronnych i odpowiedzialnych
ekspertów na potrzeby społeczne.
dostrzegamy

przez

utworzenie

absolwentów. Współpracę z

Swój wkład w rozwój otoczenia zewnętrznego
sformalizowanej

absolwentami

struktury

uważamy

zrzeszających

naszych

za ważne ogniwo budowania

racjonalnych relacji ze społeczeństwem.
Wynika to z celu strategicznego naszego Wydziału, którym jest stałe doskonalenie jakości
edukacji opartej na badaniach, uwzględniających problemy

współczesnych społeczeństw.

Tak kształtowana wiedza daje szansę zatrudnienia naszym absolwentom na regionalnym,
krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
O sukcesie na rynkach pracy, oprócz wiedzy, decyduje umiejętność

komunikowania się

i prezentacji swoich umiejętności w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. W całym
procesie kształcenia, szczególnie zawodowego i warsztatowego, ten element edukacji będzie
doskonalony.
W naszych działaniach długofalowych, wychodzimy z założenia, iż najważniejszą formą
upowszechniania wiedzy jest

wysoka liczba wysoko wykwalifikowanych absolwentów

Wydziału. Ponadto, aktywność pracowników Wydziału w pracach różnych rad, komitetów
i komisji. Uczestnicząc w pracach tych podmiotów

upowszechniają oni wiedzę w sferze

publicznej, korporacyjnej czy politycznej . Często jest to wymiana wiedzy akademickiej
w szerokim sensie, a nie rozpowszechnianie szczegółowych wyników badań.
Zamierzamy również popularyzować wiedzę poprzez współpracę z mediami masowymi.
Nadto planujemy prowadzić instytucjonalne formy popularyzacji wiedzy poprzez
popularnonaukowe broszury, strony internetowe, otwarte wykłady
ponadgimnazjalnej.

Przewidujemy aktywne

uczestnictwo

dla

młodzieży

w tzw. festiwalach

wiedzy

i nauki. W kontaktach z otoczeniem Wydział w większym stopniu skupi się na strategicznych
działań upowszechniających wiedzę, zamiast szczegółowego opisu każdego rodzaju
działalności naukowej i dydaktycznej.
2
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Cele
operacyjne 3
AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE
WYDZIAŁU Z OTOCZENIEM
CO1.
Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu
CO2.
Kształtowanie pozytywnych relacji Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem
CO2.1. Udostępnianie infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego do organizowania
przedsięwzięć ważnych dla regionu i kraju
CO2.2. Obejmowanie mecenatem Uniwersytetu Śląskiego oraz patronatami
honorowymi przedsięwzięć organizowanych w regionie i kraju

CO3.
Stała współpraca z instytucjami otoczenia Uniwersytetu Śląskiego,
Wydziału Nauk Społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i
międzynarodowym
CO3.1. Współpraca z gospodarką
3.1.1. Transfer wiedzy do gospodarki i komercjalizacja
3.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej
CO3.2. Współpraca Uczelni i Wydziału z pracodawcami
CO3.3. Wzmacnianie więzi z absolwentami WNS
CO3.4. Zintensyfikowanie współpracy z administracją oraz samorządami lokalnymi
i regionalnymi
CO3.5. Zintensyfikowanie współpracy ze szkołami
CO3.6. Kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu
Śląskiego w mediach, budowanie świadomości marki w otoczeniu zewnętrznym

CO4.
Zintensyfikowanie współpracy ze śląskimi uczelniami publicznymi
CO5
Aktywne współdziałanie z krajowymi i europejskimi organizacjami
Akademickimi

3
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CO6. Promocja i honorowanie wybitnych postaci związanych z
Wydziałem Nauk Społecznych, Uniwersytetem Śląskim i z naszym
regionem
DZIAŁANIE

ODPOWIEDZIA TERMIN
LNOŚĆ

WAGA
(1-3)

STOPIEŃ
ZŁOŻONOŚ
CI
(1-3)

WSKAŹNIK/
REZULTAT

POTENCJALNE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
3.1. Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu
3.1.0.1. Inspirowanie
społeczności
akademickiej
do podejmowania
inicjatyw na rzecz
otoczenia
społecznogospodarczego
3.1.0.2. Organizowanie i
aktywny udział
UŚ w debatach publicznych
3.1.0.3. Organizowanie
działań o charakterze
charytatywnym
3.1.0.4. Wspieranie i
umacnianie społeczeństwa
obywatelskiego oraz
popularyzacja wartości
demokratycznych

Dziekan

zadanie
ciągłe

(AP) 3

2 (Z)

liczba inicjatyw bez kosztów

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba debat

środki zewnętrzne,
w tym sponsorzy,
środki UŚ

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów

zadanie
ciągłe

3 (AP)

2 (Z)

liczba debat

środki zewnętrzne,
w tym sponsorzy,
instytucje

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierowniczy
Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba
podejmowanych
działań

środki UŚ

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
3.2. Kształtowanie pozytywnych relacji Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem
3.2.0.1. Diagnozowanie
potencjału UŚ
pod względem możliwości
współpracy
z otoczeniem społecznogospodarczym
3.2.0.2. Diagnozowanie
oczekiwań otoczenia
społeczno-gospodarczego
pod względem
współpracy z Wydziałem i
Uczelnią
3.2.0.3. Przygotowanie
koncepcji współpracy
z szeroko rozumianym
otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału i
Uczelni
zadanie ciągłe
3.2.0.6. Zwiększanie udziału
pracowników
akademickich w radach
nadzorczych spółek,
organizacji biznesowych,
kulturowych oraz innych
o charakterze

Dziekan, Dyrektorzy
zadanie
Instytutów,
ciągłe
Kierownicy Zakładów

2 (W)

2 (Z)

dokument

bez kosztów

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

dokument

bez kosztów

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

koncepcja

bez kosztów

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba rad i liczba
reprezentantów
w radach

bez kosztów
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opiniotwórczym

DZIAŁANIE

3.2.0.7. Merytoryczne
zaangażowanie w inicjatywy
ważne dla regionu i kraju
(m.in. powstanie i działanie
centrów nauki, , parków
nauki, inkubatorów
przedsiębiorczości,
specjalnych stref
ekonomicznych czy
biznesparków)

3.2.0.8. Organizacja
wykładów otwartych,
warsztatów, festiwali i
innych przedsięwzięć
(m.in. Festiwalu Nauki,
Śląskiej Nocy Naukowców,
Targów Edukacyjnych, Dni
Otwartych)
3.2.0.10. Przygotowanie
katalogu instytucji
współpracujących z Uczelnią
i ich prezentacja na
specjalnej platformie

ODPOWIEDZIA TERMIN
LNOŚĆ

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

Dziekan

zadanie
ciągłe

WAGA
(1-3)

STOPIEŃ
ZŁOŻONOŚ
CI
(1-3)

WSKAŹNIK/
REZULTAT

POTENCJALNE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

2 (Z)

liczba osób
zagazowanych/licz
ba
wspartych
inicjatyw

2 (W)

2 (Z)

liczba
środki zewnętrzne,
przedsięwzięć/liczb
w tym projekty,
a uczestników
środki UŚ

1 (P)

1 (P)

katalog

2 (W)

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
środki UŚ

środki UŚ

KARTA STRATEGICZNA CELU OPERACYJNEGO
3.3. Stała współpraca z instytucjami otoczenia Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu Śląskiego o zasięgu regionalnym, krajowym i
międzynarodowym

3.3.1. Współpraca z gospodarką

3.3.1.1. Transfer wiedzy do gospodarki i komercjalizacja
3.3.1.1.1. Budowanie więzi
pomiędzy uczonymi
a podmiotami
gospodarczymi
3.3.1.1.5. Oferowanie
wzajemnych świadczeń
pomiędzy podmiotami
gospodarczymi a Wydziałem
i Uczelnią
w zakresie: infrastruktury,
dostępu do zbiorów
bibliotecznych, konsultingu,
wiedzy i know-how
3.3.1.1.6. Zawiązywanie
zespołów badawczych
z podmiotami
gospodarczymi oraz
konsorcjów
naukowo-badawczych
realizujących wspólne
badania
i badania na zamówienie

Dziekan, Dyrektorzy
zadanie
Instytutów,
ciągłe
Kierownicy Zakładów

3 (AP)

2 (Z)

liczba nawiązanych
środki zewnętrzne,
kontaktów
środki UŚ

Dziekan,

2 (W)

2 (Z)

liczba umów

środki zewnętrzne,
środki UŚ

liczba działań

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
środki UŚ

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

5
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3.3.1.1.8. Promowanie
Wydziału jako opiniodawcy
w sprawie innowacyjności
rozwiązań w sferze
społecznej , politycznej i
kulturowej

DZIAŁANIE

3.3.1.1.11. Budowa bazy dla
środowisk społecznych,
politycznych i
korporacyjnych,
przygotowanie
wydziałowych ofert
prowadzenia badań i
ekspertyz oraz list
pracowników
i ich naukowych
zainteresowań
3.3.1.2.2. Pozyskiwanie
kapitału pochodzącego od
przedsiębiorców na
prowadzenie firm typu spinoff, spin-out(np. Centrum
Komunikacji Naukowej w
Rybniku)

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

liczba
wydanych opinii

środki zewnętrzne,
w tym instytucje

WSKAŹNIK/
REZULTAT

POTENCJALNE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

2 (W)

2 (Z)

ODPOWIEDZIALNO TERMIN
ŚĆ

WAGA
(1-3)

STOPIEŃ
ZŁOŻONOŚCI
(1-3)

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

baza i wydziałowe
oferty

środki UŚ

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

3(BW)

pozyskany kapitał

środki zewnętrzne

3.3.2. Współpraca Wydziału z pracodawcami
3.3.2.1. Budowanie trwałej i
satysfakcjonującej
więzi z pracodawcami
wszystkich sektorów
3.3.2.4. Tworzenie
repozytorium informacji nt.
firm działających w danych
branżach w regionie
i w kraju

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

Dziekan, Dyrektorzy
zadanie
Instytutów,
ciągłe
Kierownicy Zakładów

3 (AP)

2 (Z)

liczba umów

środki zewnętrzne, w
tym projekty,
instytucje,
środki UŚ

2 (W)

2 (Z)

liczba informacji

bez kosztów

3.3.4. Zintensyfikowanie współpracy z administracją oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi
3.3.4.2. Realizacja zadań
naukowo-badawczych
ważnych dla
zrównoważonego rozwoju
regionu
3.3.4.3. Profesjonalne
doradztwo, ekspertyzy dla
administracji i samorządów
lokalnych (szczególnie
miast uniwersyteckich oraz
regionalnych)

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba zadań

środki zewnętrzne,
w tym projekty,
instytucje,
środki UŚ

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierownicy Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

liczba ekspertyz
dla regionu

środki zewnętrzne

3.3.6. Kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu Śląskiego w mediach i
budowanie świadomości marki w otoczeniu zewnętrznym
3.3.6.2. Budowanie
efektywnego systemu
wewnętrznego przepływu
informacji atrakcyjnych
dla mediów

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
Kierowniczy
Zakładów

zadanie
ciągłe

2 (W)

2 (Z)

system

bez kosztów

3.3.6.4. Monitorowanie
pozycji Wydziału Nauk
Społecznych w
mediach

Dziekan, Dyrektorzy
Instytutów,
zadanie
Kierownicy Zakładów
ciągłe
Biuro Rzecznika
Prasowego UŚ

1 (P)

1 (P)

Sprawozdania

środki UŚ
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