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Misja 

 

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego  

poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce i  

prowadzenie działalności upowszechniającej dorobek naukowy  

o charakterze aplikacyjnym  

stosując zasady społecznej odpowiedzialności 
 

 

 

 

 

Cele strategiczne 

 

I. Zbudowanie Uczelni o wysokiej jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów na potrzeby rynku pracy 

 

II. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji 

oraz na rzecz środowiska  

 

III. Wykreowanie wizerunku Uczelni społecznie odpowiedzialnej skutecznie  współpracującej z  jej interesariuszami  

 

IV. Zbudowanie modelu optymalnego wykorzystania potencjału Uczelni na rzecz rozwoju regionu poprzez sprawne 

zarządzanie oraz rozwój więzi kooperacyjnych z wiodącymi ośrodkami akademickimi 

 

V. Upowszechnianie dorobku dyscyplin nauki związanych z prowadzonymi kierunkami studiów w środowisku lokalnym 
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Struktura celów strategicznych  

 

Cele I II III IV V 

 

 

Cele strategiczne 

Zbudowanie Uczelni o 

wysokiej  jakości 

kształcenia 

przedsiębiorczych 

studentów na potrzeby 

rynku pracy 

 

Przyczynianie się do 

zrównoważonego 

rozwoju lokalnego i 

regionalnego poprzez 

aktywność Uczelni w 

zakresie edukacji oraz 

na rzecz środowiska 

 

Wykreowanie 

wizerunku Uczelni 

społecznie 

odpowiedzialnej  

skutecznie  

współpracującej z  jej 

interesariuszami 

 

Zbudowanie modelu 

optymalnego 

wykorzystania potencjału 

Uczelni na rzecz rozwoju 

regionu poprzez sprawne 

zarządzanie oraz rozwój 

więzi kooperacyjnych z 

wiodącymi ośrodkami 

akademickimi 

Upowszechnianie 

dorobku dyscyplin 

nauki związanych z 

prowadzonymi 

kierunkami studiów 

w środowisku 

lokalnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Stałe podnoszenie 

jakości kształcenia. 

 

2. . Powiązanie systemu 

kształcenia z 

gospodarką poprzez 

upraktycznianie 

programów kształcenia. 

 

3. Rozszerzanie i 

pogłębianie współpracy 

z przedsiębiorstwami 

oraz innymi 

instytucjami aktywnie 

działającymi na rynku. 

 

4. Zaspokajanie 

oczekiwań studentów. 

 
5.Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej Uczelni o 

nowe kierunki i formy 

kształcenia 

1. Ścisła współpraca z 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu 

realizacji wspólnych 

zamierzeń. 

 
2.Wspieranie inicjatyw 

społecznych na rzecz 

poprawy  jakości życia 

mieszkańców regionu.  

 
3. Podwyższanie 

kompetencji i 

umiejętności 

zawodowych 

pracowników 

interesariuszy 

zewnętrznych. 

 
4. Formułowanie i 

ulepszanie oferty 

edukacyjnej kierowanej 

do społeczności 

1. Rozszerzanie i 

pogłębianie ścisłej 

współpracy z 

przedsiębiorstwami oraz 

jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

2.Wspieranie inicjatyw 

społecznych na rzecz 

poprawy jakości życia 

mieszkańców.  

 
3. Wspomaganie 

działalności studenckiej. 

 
4. Rozbudowa działań na 

rzecz pracowników. 

 
5. Promocja 

pozytywnych efektów 

realizacji strategii w 

celach marketingowych 

Uczelni. 

1. Współpraca z 

renomowanymi uczelniami 

akademickimi. 

 

2 .Zbudowanie Uczelni 

jako organizacji uczącej 

się,  otwartej na 

komunikację z otoczeniem 

i gotowej do zmian pod 

wpływem otrzymywanych 

postulatów. 

 

3.Uzyskanie 

rozpoznawalności w 

krajowych ewaluacjach i 

rankingach dotyczących 

dydaktyki szkoły wyższej, 

działalności naukowej oraz 

innych obszarów 

działalności uczelni. 

 

4. Pełna informatyzacja 

procesu zarządzania 

1.Organizowanie 

konferencji 

naukowych i 

naukowo-

technicznych. 

 

2.Wspieranie kadry 

akademickiej WSZŚ w 

procesie rozwoju 

naukowego. 

 

3.Sukcesywny rozwój 

działalności badawczej 

Uczelni. 

 

4.Publikacja 

materiałów 

naukowych. 

 

5.Budowa współpracy 

nauki z biznesem. 
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odpowiadające na 

zapotrzebowanie rynku  

pracy, zgodne z celami  

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Kujawsko – 

Pomorskiego  do roku 

2020, Strategii Rozwoju 

Innowacji 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego  do roku 

2020 oraz Strategii 

Rozwoju Powiatu 

Tucholskiego do roku 

2020. 

 

6. Zapewnienie 

warunków rozwoju 

osobowego studentów - 

przygotowanie 

studentów do nowych 

wyzwań społecznych i 

gospodarczych (student 

= człowiek 

wykształcony, mobilny, 

zdolny do szybkiej 

adaptacji do stanowisk 

pracy związanych z  

wyuczonym zawodem, 

tolerancyjny dla zmian). 

 

7. Doskonalenie 

uczelnianego systemu 

zapewniania jakości 

lokalnej, w tym do 

młodzieży i dorosłych. 

 
5.Zbudowanie silnej i 

trwałej sieci powiązań 

partnerskich Uczelni z 

otoczeniem. 

 
6.Rozszerzenie 

służebnej roli Uczelni 

względem 

społeczeństwa. 

 

 
6.Zbudowanie silnej i 

autonomicznej 

reprezentacji studenckiej 

na terenie Uczelni. 

 
7.Kreowanie aktywności 

zawodowej studentów i 

absolwentów WSZŚ. 

 

Uczelnią. 

 

5.Dostosowanie  struktury 

organizacyjnej WSZŚ do 

wymagań systemu jakości 

kształcenia oraz pomocy 

studentom 

niepełnosprawnym. 

 

6.Pozyskiwanie środków 

finansowych wspierających 

realizację Misji WSZŚ. 

 

7.Zwiększenie stopnia 

umiędzynarodowienia 

WSZŚ i poprawa pozycji 

Uczelni w skali 

międzynarodowej. 
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kształcenia poprzez 

doskonalenie 

Uczelnianego Systemu 

Zapewniania i 

Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

 

8.Wspomaganie kadry 

akademickiej WSZŚ w 

procesie podnoszenia 

kwalifikacji. 

 

9.Rozbudowa i 

modernizacja 

wyposażenia Uczelni. 

 

10.Rozwój 

informatyzacji Uczelni. 

 

11.Kreowanie 

wizerunku WSZŚ jako 

uczelni profesjonalnej, 

przyjaznej studentom i 

środowisku, kształcącej 

specjalistów 

poszukiwanych na 

rynku pracy. 

 

12. Osiągnięcie 

wysokiego standardu w 

zakresie kontaktów z 

absolwentami. 

 

 


