
Załącznik do Uchwały Nr 2-DO-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z dnia  

8 stycznia 2013 r. w sprawie strategii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu na lata  

2013-2020 

 

Strategia  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 na lata 2013 – 2020 

uchwalona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 8 stycznia 2013 r. 

 

 

Wprowadzenie 

 

Strategia określa działania służące realizacji misji Wydziału Prawa i Administracji 

UMK w Toruniu uchwalonej przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2013 r. 

Uwzględnia też przyjętą przez Senat UMK w dniu 21 czerwca 2011 r. Strategię rozwoju 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 2011 – 2020. 

 

Celami strategicznymi Wydziału są: 

1. aktywny udział w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych i współpracy 

pomiędzy instytucjami naukowymi; 

2. zapewnienie studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych oraz  

uczestnikom szkoleń i kursów wysokiego poziomu kształcenia oraz możliwości 

wszechstronnego rozwoju; 

3. rozwijanie efektywnej współpracy z władzami administracji rządowej i samorządowej, 

organami wymiaru sprawiedliwości, prawniczymi korporacjami zawodowymi oraz 

organizacjami społecznymi, gospodarczymi i przedsiębiorcami regionu; 

4. kształtowanie wizerunku Wydziału jako instytucji przyjaznej studentom oraz lokalnej 

i regionalnej społeczności; 

5. unowocześnianie bazy materialnej dla podnoszenia poziomu dydaktyki i badań 

naukowych. 

 

I. Obszar: nauka 

 

1. Dążenie do uzyskania jak najwyższej pozycji Wydziału w kraju oraz w wymiarze 

europejskim i międzynarodowym 

 

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 szczególnego zaangażowania. Konieczne jest nie 

tylko kontynuowanie badań w dziedzinach, w których Wydział ma już znaczącą pozycję, lecz 

także rozwijanie nowych specjalizacji badawczych. Powinno to powodować wzrost liczby 

publikacji naukowych, w tym zwłaszcza w renomowanych czasopismach krajowych  
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i zagranicznych, zwiększenie liczby organizowanych konferencji krajowych  

i międzynarodowych oraz rozszerzenie wymiany naukowej z zagranicą. 

 

 

Działania:  

a. wspieranie inicjatyw naukowych pracowników Wydziału, w szczególności w zakresie 

pozyskiwania krajowych i zagranicznych grantów badawczych;  

b. wspieranie funkcjonowania wyspecjalizowanych centrów badawczych i tworzenie 

nowych (na wzór Centrum Studiów Wyborczych); 

c. wspieranie wydawania czasopism wydziałowych;  

d. premiowanie, w tym również finansowe, dorobku naukowego pracowników 

wpływającego na ocenę parametryczną Wydziału;  

e. monitorowanie kryteriów parametrycznej oceny Wydziału oraz bieżące informowanie 

pracowników o jej zasadach;  

f. nawiązywanie współpracy z uczelniami zagranicznymi i jej konkretyzowanie  

w drodze listów intencyjnych i umów o współpracy;  

g. promowanie zagranicznych wyjazdów badawczych pracowników, m.in. w ramach 

programu Erasmus.  

 

 

2. Pozyskiwanie środków na badania naukowe 

 

Zmniejszające się środki finansowe przydzielane na działalność statutową Wydziału zmuszają 

do samodzielnego poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania badań naukowych. 

Odpowiada to aktualnym tendencjom światowym, gdzie realizowanie większych projektów 

naukowych zwykle odbywa się z udziałem finansowym podmiotów zewnętrznych. W Polsce 

pewne możliwości w tym zakresie rysują się w związku z programami m.in.: Narodowego 

Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Należy próbować wykorzystywać je w większym stopniu. Istnieją również możliwości 

współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi,  podmiotami gospodarczymi  

i organizacjami społecznymi. Źródłem finansowania powinny stać się także programy Unii 

Europejskiej.  

 

Działania:  

a. bieżące informowanie pracowników o konkursach stwarzających możliwości 

finansowania projektów naukowych oraz wspieranie starań o środki zewnętrzne; 

b. zorganizowanie stanowiska pracy, w zakres którego wchodziły będą zadania związane 

z wyszukiwaniem informacji o konkursach, przygotowywaniem wniosków  

o udzielenie zewnętrznego wsparcia finansowego; 

c. uwzględnianie w systemie ocen pracowniczych skuteczności pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 
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3. Praktyczne wdrażanie wyników badań naukowych 

 

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

służyć społeczeństwu i gospodarce. Stąd ważne jest, aby były one upowszechniane wśród 

potencjalnie zainteresowanych podmiotów oraz aby istniały odpowiednie sposoby 

komunikacji pomiędzy Wydziałem, a tymi podmiotami. Przy wyborze obszarów badawczych 

oraz realizowanych projektów wskazane jest kierowanie się także kryterium potrzeb 

społecznych i gospodarczych. 

 

Działania:  

a. promowanie konferencji naukowych z udziałem przedstawicieli środowisk 

gospodarczych, organów wymiaru sprawiedliwości, prawniczych korporacji 

zawodowych, organów państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych; 

b. utrzymywanie bieżącego kontaktu z władzami państwowymi i samorządowymi, 

organami wymiaru sprawiedliwości, prawniczymi korporacjami zawodowymi, 

podmiotami gospodarczymi i ich organizacjami oraz organizacjami społecznymi; 

c. zbieranie informacji o problemach prawnych pojawiających się w działalności wyżej 

wymienionych podmiotów mogących być inspiracją doprowadzenia badań 

naukowych; 

d. przygotowanie oferty Wydziału odpowiedniej dla potrzeb sektora gospodarczego; 

e. promowanie pracowników jako ekspertów oraz premiowanie funkcji eksperckich  

w ocenach pracowniczych. 

 

II. Obszar: dydaktyka 

 

1. Umocnienie wysokiej pozycji Wydziału jako ośrodka dydaktycznego w kraju  

i zwiększenie  umiędzynarodowienia studiów 

 

Wobec rosnącej konkurencji ze strony uczelni publicznych i niepublicznych zapewnienie 

wysokiej jakości kształcenia staje się zadaniem fundamentalnym. Należy dążyć do 

zwiększenia liczby studentów zagranicznych studiujących na Wydziale oraz do wzrostu 

liczby studentów Wydziału odbywających część studiów za granicą. 

 

Działania:  

a. ewaluacja jakości kształcenia; 

b. promocja oferty dydaktycznej Wydziału oraz wiedzy prawniczej w szkołach średnich; 

c. rozszerzanie oferty dydaktycznej w języku angielskim; 

d. tworzenie warunków sprzyjających studiowaniu na Wydziale przez obcokrajowców  

i studentów z innych uczelni krajowych; 

e. wpieranie odbywania części studiów na uczelniach krajowych i zagranicznych 

współpracujących z Wydziałem; 

f. opracowanie anglojęzycznej broszury promującej Wydział; 

g. kontynuowanie istniejących i zawieranie nowych umów o wymianie studenckiej  

w ramach programu Erasmus. 
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2. Dynamiczne reagowanie na potrzeby rynku pracy, środowiska gospodarczego, 

instytucji publicznych oraz społeczeństwa regionu 

 

Konieczne jest dynamiczne dostosowywanie się Wydziału do zmian społeczno-

gospodarczych poprzez stałe uaktualnianie oferty. Niezwykle ważne jest uwzględnianie 

potrzeb rynku pracy tak, aby zapewnić absolwentom możliwie duże szanse zatrudnienia 

odpowiadającego zdobytemu wykształceniu.  

 

Działania:  

a. monitorowanie potrzeb edukacyjnych i szybkie reagowanie na te potrzeby poprzez 

tworzenie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających oraz szkoleń; 

b. modyfikacja programu studiów pod kątem oczekiwań rynku pracy; 

c. monitorowanie losów zawodowych absolwentów. 

 

3. Ugruntowanie pozycji Wydziału jako ośrodka wszechstronnego rozwoju studentów 

 

Wydział powinien stwarzać studentom nie tylko możliwość odbycia studiów, ale także 

wszechstronnego rozwoju, w tym zwłaszcza w zakresie wiedzy, umiejętności, kultury  

i sportu. 

 

Działania:  

a. wspieranie działań podejmowanych przez organizacje studenckie, w tym zwłaszcza 

samorząd studencki, ELSA oraz studenckie koła naukowe;  

b. zawieranie umów o odbywanie praktyk studenckich;  

c. organizowanie spotkań promujących wyjazdy na praktyki w ramach programu 

Erasmus; 

d. promocja aktywności pozanaukowej studentów; 

e. aktywizowanie studentów niepełnosprawnych; 

f. zorganizowanie wspólnie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK „Międzywydziałowej 

Przestrzeni Artystycznej LEX-ARTE” będącej stałą galerią prac studentów WSzP. 

 

III. Obszar: zarządzanie Wydziałem 

 

1. Wdrożenie metod nowoczesnego zarządzania i organizacji  

 

Efektywne prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej wymaga dobrej 

organizacji administracji wydziałowej. Istnieje konieczność wprowadzenia zmian struktury 

obsługi administracyjnej Wydziału. Uzasadnia je także zmniejszająca się liczba studentów,  

w tym zwłaszcza studentów studiów niestacjonarnych. 
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Działania:  

a. reorganizacja dziekanatów w celu polepszenia warunków obsługi studentów oraz 

zorganizowanie sekretariatów katedr w celu odciążenia pracowników naukowych  

i dydaktycznych od zadań biurowo-administracyjnych i czysto technicznych; 

b. racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalowych Wydziału; 

c. wprowadzenie elektronicznych bramek kontrolnych w bibliotece wydziałowej, co 

pozwoli wprowadzić otwarty dostęp do jej zbiorów;  

d. przy uwzględnieniu dostępnych środków prowadzona będzie ciągła informatyzacja 

Wydziału, w tym zwłaszcza umożliwiająca rozwój e-learningu. 

 

2. Zapewnienie przyjaznego środowiska do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki 

 

Ocena Wydziału przez studentów oraz inne osoby kontaktujące się z Wydziałem, w tym 

zwłaszcza kandydatów na studentów, zależy w dużej mierze od postrzegania go jako miejsca 

przyjaznego do studiowania oraz otwartego na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Również prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych powinno być wspierane przez 

przyjazną pracownikom atmosferę.  

 

Działania:  

a. kontynuowanie oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych przez 

studentów; 

b. wprowadzenie oceny pracowników dziekanatów. 

 

 

 

 


