Misja i strategia Rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim
I. Preambuła
Strategia rozwoju naszej Uczelni na najbliższą dekadę jest dostosowana do
kompleksowego programu zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce. Wynika ona
z dynamicznych zmian w najbliższym i dalszym otoczeniu Uczelni. Są to instytucje
oświatowe, naukowe i proinnowacyjne.
Funkcjonowanie Uczelni w warunkach ograniczeń budżetowych wymusza aby
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim była Uczelnią przedsiębiorczą,
przygotowaną do konkurowania na rynku edukacyjnym. Konkurowanie to przejawia się w
rywalizacji o kandydatów na studia oraz pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł
krajowych i unijnych, a także w dążeniu do zyskania wysokiej pozycji w środowisku
akademickim i w społeczeństwie. Strategia Uczelni nawiązuje do założeń Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku.
1) Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.
2) Podniesienie

poziomu

wykształcenia

społeczeństwa,

zwiększenie

potencjału

innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa.
3) Rozwój

przedsiębiorczości

oraz

działania

mające

na

celu

podniesienie

technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką.
4) Efektywne

rozwojowe

wykorzystanie

zasobów

środowiska

przyrodniczego

i kulturowego.
W tej sytuacji konieczne jest spełnienie następujących warunków:


Posiadanie konkurencyjnej na rynku i dostosowanej do potrzeb oferty
dydaktycznej dla studentów polskich i zagranicznych oraz dla grup zawodowych ,
wspartych nowoczesna bazą.



Zapewnienie takiego systemu rozwoju oraz wspierania kadry naukowodydaktycznej, który wzmocni jej konkurencyjność w obszarze kształcenia
i badań.

II. Założenia rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Celem rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jestpo osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji uzyskanie:



Utworzenie dwóch nowych kierunków studiów I stopnia.

Realizacji celu służą cele strategiczne oraz związanych z nim 3 i 4 wskazanymi
w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wynikające z nich cele
operacyjne.


Cel Strategiczny 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
zwiększenie

potencjału

innowacyjnego

nauki

oraz

informatyzacja

społeczeństwa.


Utworzenie ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych Ratownictwa Medycznego
przy Wyższej Szkole w Gorzowie Wielkopolskim.

III. Podniesienia jakości kształcenia
Najważniejsze działania i przedsięwzięcia
1. Poszerzenie ofert o nowe kierunki studiów I stopnia:


Kosmetologia



BHP

2. Motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia
poprzez projekty unijne (POKL. Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego

Uczelni

oraz

zwiększenie

liczby

absolwentów

kierunków

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.1.
„Wzmocnienie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy”
3. Zintensyfikowanie współpracy władz
niepełnosprawnych w

celu

Uczelni

optymalizacji

z

pełnomocnikiem ds.

warunków

studiowania

osób

dla osób

z niepełnosprawnością.
4. Wzmocnienie

więzi

z

absolwentami

Uczelni

poprzez

organizację

spotkań

jubileuszowych, promocję ich osiągnięć i sukcesów, współpracę.
IV. Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowodydaktycznej lubuskich uczelni oraz stymulowanie ich współpracy
Najważniejsze działania i przedsięwzięcia
1. Stworzenie warunków organizacyjnych i poprawa materialnych niezbędnych do
rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

2. Dalsze pozyskiwanie kadry naukowo-dydaktycznej pracującej na pierwszym etacie
w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Organizowanie konferencji naukowych, sympozjów.
4. Stworzenie filaru systemu szkoleń.
5. Rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń
i transfer wiedzy pomiędzy Uczelniami, współpracę w ramach badań o charakterze
regionalnym.
6. Dostosowanie programów nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy.
7. Przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów podyplomowych
w ramach projektów unijnych (POKL- Działanie 4.1. „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego Uczelni”)
8. Kontynuacja procesu na poziomie Uczelni zmierzającego do nawiązania partnerskich
stosunków z pracodawcami.
9. Zorganizowanie „Dnia Zdrowia i Urody” w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim przedsięwzięcia, które będzie adresowane również poza ramy Uczelni.
Jest to działanie kulturotwórcze, bowiem działalność Uczelni, to nie tylko dydaktyka,
ale także kształtowanie postaw, edukacja o charakterze społecznym, która tak
pozytywnie wpływa na budowanie więzi pomiędzy Uczelnią a jej otoczeniem.
V. Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
W ramach celu operacyjnego 5 przewiduje się rozbudowę lokalnej i regionalnej infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania
Internetu,

technologii informacyjnych i komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami

a małymi miasteczkami województwa lubuskiego. Stworzenie w województwie sprawnie
działającej,

dostępnej

infrastruktury

informatycznej,

umożliwiającej

optymalne

wykorzystanie technik informacyjnych dla rozwiązywania nowych złożonych zadań instytucji
działających w regionie
Najważniejsze działania i przedsięwzięcia
1. Wspieranie tworzenia na obszarze całego regionu publicznych punktów dostępu do
Internetu (we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami o charakterze
lokalnym).

2. Tworzenie powszechnego dostępu studentów i pracowników do Internetu dla
przeciwdziałania marginalizacji terenów zagrożonych wykluczeniu społecznogospodarczym (biblioteka, szkolenia w pracowniach, szkolenia dla seniorów).
3. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w ramach podnoszenia
kwalifikacji informatycznych.
4. Realizacja projektu włączenia Uczelni dla Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa
Informacyjnego.
5. Rozwój oraz praca nad jakością nauczania on-line.

