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Strategia 

Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

na lata 2014 - 2020 

 

1. Obszar Nauka 

1.1 Cel kierunkowy pierwszy 

Ugruntowanie wysokiej pozycji Wydziału wśród najwyżej cenionych w kraju instytucji 

naukowych i jako znanego za granicą ośrodka badań oraz kształcenia kadr naukowych, 

znacząco wpisującego się do dorobku nauki i kultury światowej. 

 

Wydział Prawa i Administracji UMK jest liczącym się w kraju ośrodkiem badań naukowych. 

Wobec rosnącej liczby wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych, utrzymanie 

tego statusu jest zadaniem wymagającym szczególnej uwagi, również ze względów 

ekonomicznych. Dlatego należy dążyć do rozwijania badań, ich kontynuowania w obszarach, 

gdzie Wydział ma liczącą się pozycję oraz podejmowania nowych, pionierskich problemów 

badawczych. Efektem tego powinien być wzrost liczby publikacji naukowych, w tym 

zwłaszcza tych w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach krajowych  

i zagranicznych, wzrost liczby konferencji krajowych i międzynarodowych oraz wymiany 

naukowej z zagranicą. Wskazany jest wzrost liczby publikacji w językach obcych, w tym 

zwłaszcza anglojęzycznych. 

 

Cele operacyjne 

 

1.1.1 Zapewnienie Wydziałowi trwałego miejsca w ścisłej czołówce najlepszych pod 

względem klasyfikacji naukowej jednostek. 

1.1.2 Zwiększenie liczby publikacji pracowników w wysoko punktowanych czasopismach 

naukowych krajowych i zagranicznych, również poprzez stworzenie systemu motywacji 

finansowej. 

1.1.3 Zwiększenie liczby programów badawczych prowadzonych z partnerami krajowymi  

i zagranicznymi, również interdyscyplinarnych poprzez propagowanie składania wniosków  

i przystępowania do projektów oraz udział w szkoleniach na temat ich pisania. 

1.1.4 Zwiększenie liczby organizowanych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji 

krajowych. 
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1.1.5 Wspieranie rozwoju najbardziej uzdolnionych studentów i doktorantów, angażowanie 

ich do projektów badawczych prowadzonych na Wydziale. 

1.1.6 Wspieranie inicjatyw naukowych pracowników Wydziału i premiowanie za efekty 

takich działań. 

1.1.7 Rozwijanie wydawanych na Wydziale czasopism poprzez umacnianie pozycji 

istniejących periodyków oraz wspieranie nowych inicjatyw. 

 

 

1.2 Cel kierunkowy drugi 

Istotne zwiększenie przychodów z działalności badawczej (w tym programów 

interdyscyplinarnych) prowadzonej w ramach grantów oraz zamówień krajowych  

i zagranicznych. 

 

Relatywnie niska w stosunku do realnych potrzeb suma środków przekazywanych 

Wydziałowi na działalność statutową zmusza do poszukiwania środków finansowania badań 

naukowych poza Uniwersytetem. Współcześnie realizowanie większych projektów 

naukowych na świecie odbywa się z udziałem podmiotów zewnętrznych, finansujących  

w całości lub w części badania jednostek naukowych. W Polsce możliwości takie stwarza 

chociażby Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Fundacja na 

rzecz Nauki Polskiej. Poza tym istnieje wiele możliwości współpracy z władzami 

państwowymi i samorządowymi,  podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi. 

Poważnym źródłem finansowania są także programy Unii Europejskiej. Zwiększenie 

przychodu na działalność naukową ze źródeł zewnętrznych niewątpliwie pomoże rozwinąć tę 

działalność i zaowocuje zwiększoną liczbą publikacji, konferencji oraz innych efektów badań.  

 

Cele operacyjne 

 

1.2.1 Znaczne zwiększenie udziału przychodów z działalności badawczej w całości 

przychodów Wydziału poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. 

1.2.2 Zwiększenie aktywności w zakresie inicjowania i uczestniczenia w krajowych  

i międzynarodowych projektach badawczych, w szczególności poprzez utworzenie 

stanowiska specjalisty zajmującego się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
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1.3 Cel kierunkowy trzeci 

Osiągniecie wysokiego stopnia wdrożeń dorobku naukowego do praktyki gospodarczej, 

a także ich wykorzystania w realizacji narodowej i regionalnej strategii innowacji  

i rozwoju. 

 

Nowoczesna nauka nie może funkcjonować w próżni. Wyniki badań powinny służyć 

społeczeństwu i gospodarce. Stąd ważne jest, aby wyniki badań były upowszechniane wśród 

potencjalnie zainteresowanych podmiotów oraz istniały odpowiednie platformy komunikacji 

pomiędzy Wydziałem a tymi podmiotami. Przy wyborze obszarów badawczych oraz 

realizowanych projektów wskazane jest kierowanie się także kryterium potrzeb społecznych  

i gospodarczych. 

 

Cele operacyjne 

 

1.3.1 Zwiększenie aktywności w zakresie sporządzania przez pracowników Wydziału 

ekspertyz (opinii, recenzji) dla podmiotów zewnętrznych, propagowanie informacji  

o wynikach prowadzonych na Wydziale badań. 

1.3.2 Zapewnienie zdolności implementacji rezultatów prowadzonych badań naukowych  

w działalności praktycznej, w szczególności poprzez wzmocnienie kontaktów z organami 

ochrony prawnej, instytucjami samorządowymi oraz sferą gospodarki. 

 

2. Obszar KSZTAŁCENIE  

 

2.1. Cel kierunkowy pierwszy 

Umocnienie pozycji Wydziału jako jednego z czołowych ośrodków w Polsce, 

zapewniających najwyższą jakość kształcenia oraz doprowadzenie do istotnego 

zwiększenia umiędzynarodowienia studiów. 

 

Wobec gwałtownie rosnącej konkurencji ze strony uczelni publicznych i niepublicznych 

kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. WPiA posiada wysoką pozycję 

wśród uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji w Polsce dzięki wysokiej jakości 
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świadczonych usług edukacyjnych na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Kadra 

Wydziału posiada najwyższe kompetencje, a absolwenci WPiA są dobrze przygotowani do 

wykonywania zawodu. Zmniejszająca się liczba studentów studiów niestacjonarnych 

znacząco wpłynęła na obniżenie rankingu konkurencyjności Wydziału w regionie, ale nie 

ucierpiała na tym renoma Wydziału w skali kraju. Wydział jednoznacznie stawia na jakość 

kształcenia. Oferta dydaktyczna powinna być także dopasowana do oczekiwań studentów. 

Celem wyznaczonym na najbliższe lata jest jeszcze lepsze przygotowanie studentów do 

wykonywania zawodu, co będzie osiągane między innymi poprzez aktywną politykę 

kształtowania programu studiów wraz z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Na WPiA prowadzone są kierunki kształcenia występujące także na innych wydziałach prawa 

w kraju. Podstawowym zamierzeniem jest utrzymanie dotychczasowego modelu kształcenia 

na wszystkich kierunkach oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe propozycje.  

W przyszłości planowane jest uruchomienie kierunków studiów w najwyższym stopniu 

odpowiadających oczekiwaniom interesariuszy. Duże nadzieje wiązane są z uruchomieniem 

studiów w zakresie doradztwa podatkowego oraz innych nowych kierunków.  

Pełna zgodność oferty edukacyjnej z ideą Procesu bolońskiego jest oczywistym priorytetem. 

Wszystkie prowadzone oraz planowane kierunki studiów zapewniają i zapewnią  

w przyszłości uznawalność osiągniętych efektów kształcenia. W chwili obecnej osiągnięcie 

tego celu nie wymaga zasadniczych zmian procesu kształcenia. Programy studiów zostały 

dostosowane do wymogów Procesu bolońskiego. Podnoszenie jakości nauczenia odbywa się 

również innymi środkami. Rada Wydziału powołała zespół ds. jakości kształcenia. Jednym z 

elementów podnoszenia jakości jest też cykliczne przeprowadzanie ankiet jakości kształcenia 

wśród studentów. Wydział utrzymuje żywe kontakty z interesariuszami wewnętrznymi oraz 

zewnętrznymi i dąży do ich intensyfikacji.  

Należy dążyć także do zwiększenia liczby studentów zagranicznych studiujących na 

Wydziale oraz do zwiększenia liczby studentów Wydziału odbywających część studiów za 

granicą. W tym celu zawierane będą nowe umowy i porozumienia o współpracy oraz 

prowadzona cyklicznie kampania promująca wyjazdy na stypendia i praktyki w ramach 

programu Erasmus+. 

 

Cele operacyjne 

2.1.1 Umocnienie pozycji Wydziału wśród polskich wydziałów prawa w zakresie 

kształcenia. 
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2.1.2 Zwiększenie liczby studentów przyjeżdżających z zagranicy i tym samym 

odpowiednie zwiększenie liczby kursów/kierunków prowadzonych w językach 

obcych. 

2.1.3 Zwiększenie liczby studentów z UMK odbywających studia, kursy oraz 

praktyki zagraniczne w ramach programów i porozumień z uczelniami 

zagranicznymi. 

2.1.4 Tworzenie oryginalnej oferty edukacyjnej. 

2.1.5 Ciągłe podnoszenie jakości nauczania. 

2.1.6 Znaczące zwiększenie udziału profesorów wizytujących z czołowych uczelni 

zagranicznych oraz doświadczonych praktyków z zagranicy. 

2.1.7 Zwiększenie oferty studiów prowadzonych w językach obcych. 

 

2.2. Cel kierunkowy drugi 

Pełniejsze uwzględnienie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy, oczekiwań 

środowiska gospodarczego, instytucji samorządowych i organizacji tworzących 

infrastrukturę społeczną regionu. 

 

Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Wydziału jest z pewnością możliwe. Trudno jednak  

o unikatowość, ponieważ specjalistyczne obszary wiedzy prawniczej oraz 

administratywistycznej są rozwijane w ramach programów studiów, dzięki dużej liczbie 

przedmiotów fakultatywnych do wyboru oraz w ramach studiów podyplomowych. Wydział 

kładzie nacisk na kanon wiedzy prawniczej i administratywistycznej, ponieważ taka wiedza 

daje absolwentom solidną podstawę do wejścia z powodzeniem w życie zawodowe. Wydział 

nie zaniecha też prób uaktywnienia inicjatyw interdyscyplinarnych, prowadzonych wspólnie z 

innymi Wydziałami, których pełne powodzenie jest zdeterminowane czynnikiem 

demograficznym i znaczną konkurencją w branży świadczenia usług edukacyjnych.  

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu z założenia funkcjonuje w tzw. realiach 

rynkowych. Mury Wydziału opuszczają dobrze przygotowani absolwenci o czym świadczą 

wysokie oceny absolwentów Wydziału na tle absolwentów innych uczelni wyższych regionu i 

kraju. Uwzględnienie potrzeb rynku pracy musi być ważnym czynnikiem kształtującym ofertę 

dydaktyczną Wydziału. W tym stanie rzeczy podejmowane są starania zmierzające do 

związania z Wydziałem interesariuszy zewnętrznych. Nieustannie poszerzana jest oferta 

praktyk dla studentów. Studenci niejednokrotnie podejmują zatrudnienie w miejscu 
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odbywania praktyk. Poszerzane są też możliwości wykorzystania dobrodziejstw programu 

MOST oraz ERASMUS+. Interesariusze zewnętrzni zostali włączeni do procesu 

finalizowania studiów jako fundatorzy nagród dla absolwentów Wydziału. Wydział jest też 

aktywnie obecny w mediach, co zwiększa skalę jego oddziaływania na środowisko 

zewnętrzne. 

Wydział stawia na kształcenie ustawiczne przede wszystkim w ramach utrzymywania 

wysokiego potencjału studiów podyplomowych oraz poszerzania oferty kursów 

specjalistycznych. Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału będzie wzmacniany m.in. pod 

kątem podejmowania i promowania specjalistycznych tematów badawczych, które przyczynią 

się do większej rozpoznawalności Wydziału na arenie krajowej oraz międzynarodowej.  

W parze z tym idą stosowne zabiegi o rozwój nowoczesnych metod nauczania i poszukiwanie 

nowych form efektywnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Wydziału. 

 

Cele operacyjne  

2.2.1 Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dzięki unikatowym studiom interdyscyplinarnym. 

2.2.2 Pełniejsze uwzględnianie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy, oczekiwań 

środowiska gospodarczego, instytucji samorządowych i organizacji tworzących infrastrukturę 

społeczną regionu.  

2.2.3. Rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego (lifelong learning).  

 

2.3 Cel kierunkowy trzeci 

Ugruntowanie pozycji Uniwersytetu jako ośrodka wszechstronnego rozwoju studentów 

(wiedza, umiejętności, kultura, sport), który kształtuje postawy wrażliwe społecznie. 

 

Wydział jest zainteresowany poszerzeniem oferty zajęć adresowanych do całej społeczności 

akademickiej głównie ze względu na fakt wzrastającej świadomości prawnej obywateli, ale 

również w celu jeszcze większej aktywizacji w tym zakresie i popularyzacji prawa. Dlatego 

duży nacisk będzie kładziony na promowanie propozycji dydaktycznych dających podstawy 

wiedzy przydatnej w życiu codziennym nie tylko absolwentom Wydziału, ale również 

studentom innych wydziałów. 

Wydział aktywnie wspiera aktywność społeczną studentów oraz pracowników. Wydział jest 

aktywny w Internecie, nie wyłączając portali społecznościowych wykorzystywanych przez 

Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego, większość kół naukowych, a także nieformalne 
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grupy studentów promujących wizerunek Wydziału. Wydział nie ogranicza spontanicznej 

aktywności studentów. 

 

Cele operacyjne 

2.3.1. Rozszerzanie centralnie tworzonej oferty zajęć fakultatywnych. 

2.3.2. Rozpowszechnianie idei wolontariatu i innych form aktywności społecznej. 

 

3. Obszar ZARZĄDZANIE  

 

3.1. Cel kierunkowy pierwszy 

Doprowadzenie do stanu, w którym Uniwersytet będzie nowocześnie zarządzaną 

organizacją, kreującą przyjazne i efektywne relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne,  

a także godną naśladowania kulturę organizacyjną. 

 

Wydział przykłada duże znaczenie dla rozwoju modelu zarządzania wewnętrznego 

polegającego na aktywnym dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia 

zewnętrznego. Sprawne zarządzanie Wydziałem jest traktowane jako istotny czynnik  

w zmaganiach konkurencyjnych pomiędzy Wydziałami Prawa i Administracji w skali 

krajowej. Polityka efektywnego zatrudnienia ma prowadzić do utrzymania na rozsądnym 

poziomie kosztów prowadzonej działalności dydaktycznej. Priorytetem jest też utrzymanie na 

wysokim poziomie i z akcentem na model partnerski procesu komunikacji wewnętrznej 

pomiędzy personelem różnych jednostek Wydziału, pomiędzy studentami i władzami, 

studentami i pracownikami oraz pomiędzy studentami i administracją Wydziału. Wydział 

opracował – jako pionier w skali Uniwersytetu – model oceny pracowników Dziekanatów.  

Wydział bierze udział w opracowaniu podstaw wdrożenia nowoczesnych metod nauczania. 

Pozwala na to bogata infrastruktura techniczna Wydziału. Przygotowanie zajęć według 

formuły e-learningu zależy głównie od deklaracji prowadzących zajęcia. Wydział promuje 

także rozwój e-laboratoriów w swojej działalności dydaktycznej. 

W strukturze władz Wydziału została wyodrębniona funkcja Prodziekana ds. Kształcenia  

i Organizacji. Prodziekan został wyposażony w kompetencje związane z dostosowaniem 

działalności Wydziału do kierunków wytoczonych przez władze Uniwersytetu. Regulacje 

wewnętrzne opracowywane na Wydziale powinny spełniać wszystkie wymogi sprawnego 
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zarządzania. Przyjmowane na Wydziale akty prawne są publicznie dostępne na stronie 

internetowej Wydziału. 

Do osiągnięcia wysokiego poziomu profesjonalizacji administracji akademickiej i zawodowej 

Wydziału Prawa i Administracji zmierzają zróżnicowane mechanizmy. Wydział aktywnie 

współpracuje z uniwersyteckim Biurem Karier i wszechstronnie analizuje otrzymywane 

informacje. Rozwinięty zostanie także zainicjowany na Wydziale i pionierski w skali 

Uniwersytetu projekt oceny pracowników dziekanatów („Przyjazny Dziekanat”). Pracownicy 

administracji wydziałowej biorą udział w szkoleniach uniwersyteckich oraz organizowanych 

poza Uniwersytetem. 

Wysoka renoma Wydziału jest owocem wieloletniego zaangażowania pracowników oraz 

studentów w sprawy Wydziału. Należy dążyć do zbudowania relacji tożsamości  

z Wydziałem. Wydział utrzymuje też kontakty z absolwentami. Na wysoką renomę wpływa 

też aktywność w Internecie. Wydział przykłada dużą uwagę do informacji 

rozpowszechnianych za pomocą tego środka masowego przekazu. 

Utrwalanie poczucia tożsamości należy do priorytetów Wydziału, ze względu na jego 

wielkość wyznaczaną liczbą zatrudnionych pracowników, studentów oraz opuszczających 

mury Wydziału absolwentów. Wydziałowi zależy na utrzymywaniu kontaktów pomiędzy 

wszystkimi grupami osób związanych z Wydziałem.  

 

Cele operacyjne  

3.1.1. Pełniejsze dostosowanie struktur do potrzeb wynikających z specyfiki prowadzonej 

działalności podstawowej. Osiągnięcie wyższego poziomu sprawności organizacyjnej.  

3.1.2. Prowadzenie procesu informatyzacji z uwzględnieniem trendów światowych  

(e-learning, e-science, e-laboratoria). 

3.1.3. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymogów sprawnego zarządzania. 

3.1.4. Osiągnięcie wysokiego poziomu profesjonalizacji administracji akademickiej  

i zawodowej UMK – centralnej i poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

3.1.5. Zbudowanie wysokiej renomy Uniwersytetu w Polsce, UE i na świecie. 

3.1.6. Utrwalenie poczucia tożsamości z macierzystą instytucją. 
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3.2 Cel kierunkowy drugi 

 

Zapewnienie zdolności prowadzenia działalności rozwojowej gwarantującej odpowiedni 

poziom konkurencyjności krajowej i międzynarodowej. 

 

Prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej na odpowiednim poziomie wymaga 

odpowiedniej bazy ludzkiej i infrastruktury. Stad Wydział będzie stwarzał pracownikom 

warunki do pogłębiania wiedzy i umiejętności. Bardzo istotne dla efektywnego działania jest 

także posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie badań 

i proces kształcenia. Należy dążyć do posiadania bazy na jak najwyższym, światowym 

poziomie. 

 

Cele operacyjne 

3.2.1 Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników uczelni,  

w szczególności poprzez wyjazdy na staże zagraniczne. 

3.2.2 Utrzymanie infrastruktury informatycznej na należytym poziomie. 

3.2.3 Unowocześnienie bazy naukowo – dydaktycznej, w tym zwłaszcza reorganizacja 

biblioteki wydziałowej. 

 

 


