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Strategia rozwoju 

Wydziału Informatyki  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

do 2027 roku 

 

 

 

Wizja Wydziału Informatyki ZUT w 2027 roku 

 

Wydział Informatyki ZUT (Wydział) jest liderem informatyki w regionie oraz znaczącym 

ośrodkiem informatycznym w skali kraju, zwłaszcza w obszarze “Przemysł 4.0”. Wydział 

wszechstronnie wspiera rozwój studentów i pracowników oraz współpracuje z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

 

 

Misja Wydziału Informatyki ZUT na lata 2017-2027 

 

Misją Wydziału Informatyki ZUT jest zapewnienie atmosfery pełnej wzajemnego szacunku i 

tolerancji oraz stwarzanie możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, naukowego, 

społecznego i biznesowego studentom i pracownikom oraz wspieranie otoczenia społeczno-

gospodarczego w obszarze informatyki, w szczególności w kontekście “Przemysłu 4.0”.  

 

Wydział zapewnia kompetencje, zasoby techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby 

studenci i pracownicy w sposób zgodny z zasadami etyki oraz zasadą wolności prowadzenia 

badań naukowych dostarczali produkty i usługi, które będą miały istotny wpływ na 

społeczeństwo. 

 

Wydział stawia ambitne cele w dążeniu do doskonałości w głównych obszarach działalności: 

kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Punktem odniesienia dla podejmowanych działań Wydział są najlepsze ośrodki krajowe oraz 

liderzy regionalni z krajów sąsiednich: Polski, Niemiec, Danii i Szwecji. 

 

Strategie funkcjonalne: 

1. Doskonałość kształcenia 

Wydział dostarcza studentom kompetencje, zasoby techniczne i organizacyjne, stwarzając 

możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego, zawodowego, naukowego, społecznego i 

biznesowego. Kształci inżynierów informatyków na potrzeby lokalnej, krajowej i globalnej 

branży informatycznej oraz dostarcza im wiedzę i umiejętności, pozwalające na rozwijanie 

własnych firm. 

  

Wydział kształci na najwyższym poziomie w zakresie podstaw informatyki oraz na bieżąco 

śledzi trendy światowe, przekazując aktualną wiedzę i umiejętności specjalistyczne 

przygotowujące do pracy w szeroko rozumianym „Przemyśle 4.0”. 

  

Wydział reaguje na potrzeby wybitnych studentów. Wydział przygotowuje dla nich specjalną 

ofertę, np. włącza ich do pracy zespołów badawczych, umożliwia udział w prestiżowych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa
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międzynarodowych konkursach informatycznych, specjalnych kursach, szkołach letnich, 

warsztatach itp. 

 

Działania: 

a. Jak najszybsze zrównoważenie obciążenia dydaktycznego kadry. 

b. Zbudowanie systemu wyławiania i wspierania talentów wśród studentów. 

c. Przebudowa programów nauczania, tak aby zmniejszyć rozdrobnienie 

przedmiotów i podnieść ich spójność. 

d. Uruchomienie wydziałowego konkursu na najlepsze prace dyplomowe (z 

odpowiednią pulą nagród, finansowaną przez firmy). 

e. Uruchomienie wydziałowego konkursu na osiągnięcia dydaktyczne (z 

odpowiednią pulą nagród) oraz publiczna prezentacja wyników konkursu. 

f. Cykliczne analizowanie wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 

narzędzi informatycznych z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku na 

określone kompetencje absolwentów oraz rozwój zawodowy studentów. 

g. Stworzenie mechanizmów zachęcających studentów do startowania w 

prestiżowych międzynarodowych konkursach informatycznych. 

h. Wypracowanie mechanizmów rekrutacji najzdolniejszych absolwentów szkół 

średnich. 

i. Zwiększenie spójności wymagań stawianych studentom przez różnych 

nauczycieli akademickich 

j. Aktywizacja kół naukowych. 

k. Stworzenie systemu doskonalenia i oceniania wiedzy, umiejętności i 

kompetencji dydaktycznych nauczycieli. 

 

2. Doskonałość naukowa 

Wydział dostarcza kompetencje, zasoby techniczne i organizacyjne stwarzające możliwości 

wszechstronnego rozwoju zawodowego, naukowego, osobistego i biznesowego 

pracownikom. Pracownicy przestrzegają kodeksu dobrych praktyk w nauce. Wydział szanuje 

wolność badań naukowych. Działalność naukowa skupiona jest w oddolnie zawiązywanych 

autonomicznych grupach badawczych. Wydział wspiera doskonałość naukową, rozumianą 

jako działalność ponadprzeciętną. Miernikami doskonałości naukowej są: najlepsze 

publikacje naukowe, przełomowe wyniki badań oraz wdrożenia wyników do otoczenia 

społeczno-gospodarczego. 

 

Działania: 

a. Uelastycznienie struktury organizacyjnej Wydziału. Zdefiniowanie na nowo 

roli: katedr, zakładów, zespołów badawczych.  

b. Stworzenie mechanizmów sprzyjających podnoszeniu przez pracowników 

doskonałości naukowej. 

c. Wdrożenie mechanizmów obniżania pensum pracownikom, którzy w 

znaczący stopniu poświęcają się działalności naukowej lub wdrożeniowej 

przynoszącej znaczące korzyści wydziałowi. 

d. Uruchomienie konkursu wydziałowego na osiągnięcia naukowe zespołów 

badawczych powiązane z ich integracją (z odpowiednią pulą nagród) oraz 

publiczna prezentacja wyników konkursu. 

e. Uruchomienie konkursu na małe granty wydziałowe służące przeprowadzeniu 

badań pilotażowych oraz przygotowaniu wniosków grantowych. 



3 

Strategia rozwoju Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie do roku 2027 

 

 

3. Doskonałość współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Wydział docenia znaczenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako sposób 

na wdrożenia do praktyki wyników prowadzonych badań, źródło nowych pomysłów na 

badania i projekty naukowe. Współpraca z otoczeniem jest elementem doskonalenia 

procesów kształcenia oraz jednym ze źródeł renomy Wydziału.  

 

Działania: 

a. Opracowanie wzorcowych modeli współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 

b. Stworzenie mechanizmów sprzyjających promowaniu współpracy 

pracowników i zespołów naukowych z podmiotami społeczno-gospodarczymi, 

przynoszącej znaczące korzyści wydziałowi. 

c. Wdrożenie mechanizmów obniżania pensum pracownikom, którzy w 

znaczącym stopniu poświęcają się działalności naukowej lub wdrożeniowej, 

przynoszącej znaczące korzyści wydziałowi. 

d. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy kompetencji, sprzętu i 

oprogramowania użytecznego z punktu widzenia współpracy z otoczeniem. 

 

Strategie horyzontalne: 

1. Skuteczna promocja 

Promocja Wydziału ma na celu wspólnie z uczelnią stworzenie pozytywnego wizerunku 

uczelni i wydziału jako instytucji: nowoczesnej, z ambicjami i sukcesami, kształcącej na 

wysokim poziomie, prowadzącej ważne i ciekawe badania naukowe oraz realizującej ważne 

projekty z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 

Działania: 

a. Promowanie Wydziału jako ośrodka realizującego działania w trzech 

obszarach funkcjonalnych: kształcenia, nauki i współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

b. Zbudowanie i rozwijanie bazy dobrych praktyk w każdym z obszarów 

funkcjonalnych. 

c. Zbudowanie polityki informacyjnej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. 

 

2. Umiędzynarodowienie 

Wydział dostrzega korzyści wynikające z przebywania ze sobą oraz współpracy osób 

pochodzących z różnych kultur. Umiędzynarodowienie Wydziału jest traktowane jako szansa 

na rozwój i pozyskanie nowych studentów i pracowników. 

 

Działania: 

a. Podniesienie mobilności międzynarodowej studentów i pracowników 

(administracyjnych, dydaktycznych i naukowych). 

b. Zatrudnienie obcokrajowców na stanowiskach naukowych, badawczych i 

dydaktycznych. 

c. Uruchomienie pełnych toków studiów 3, 2 i 1 stopnia w języku angielskim. 

d. Zatrudnianie nowych pracowników naukowych, dydaktycznych oraz 

administracyjnych z dobrą znajomością języka angielskiego. 
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e. Wdrożenie usług kampusowych w języku angielskim: wszystkie dokumenty 

muszą być w wersji anglojęzycznej, kadra i administracja potrafi 

komunikować się po angielsku. 

f. Wzmocnienie kompetencji pracowników w posługiwaniu się językiem 

angielskim. 

 

3. Sprawna administracja 

Administracja jest krwiobiegiem Wydziału zapewniającym sprawną obsługę procesów 

dydaktycznych, nauki oraz współpracy z otoczeniem. Kompetencje i zakres obowiązków 

poszczególnych pracowników są jasno określone. Wszyscy pracownicy okazują sobie 

wzajemny szacunek oraz doceniają włożony wkład w bieżące funkcjonowanie Wydziału.  

Wydział dąży do odciążenia pracowników od rutynowych czynności dzięki informatyzacji i 

automatyzacji procesów administracyjnych. 

 

Działania: 

a. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. 

b. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy kompetencji pracowników. 

c. Opracowanie i bieżące utrzymywanie bazy sprzętu i oprogramowania 

będącego na wyposażeniu Wydziału lub całej uczelni. 

d. Regularny przegląd infrastruktury sprzętowej i programowej oraz jej 

rozbudowa i modernizacja. 

 

Cele i wskaźniki: 

A. Kategoria naukowa A w roku 2021: 

a. Liczba publikacji z bazy Scopus: trzy publikacje na cztery lata na “N” do 2020 

r. 

b. Liczba publikacji z bazy Scopus z Q1:  dwie na cztery lata na “N” do 2027 

roku. 

c. Liczba grantów: jeden aktywny grant naukowy lub projekt badawczo-

wdrożeniowy  na grupę badawczą. 

d. Roczny budżet z grantów naukowych:  1 mln zł w 2020 r. 

B. Uzyskanie przez studentów znaczącego miejsca w renomowanym 

międzynarodowym konkursie informatycznym: 

a. Liczba grup przygotowujących się do konkursów: dziesięć w 2020 r. 

b. Liczba grup biorących udział w konkursach : pięć w 2020 r. 

C. Skuteczna promocja 

a. Liczba informacji prasowych o osiągnięciach wydziału  w 2020 r.: 

i. dziesięć rocznie w mediach lokalnych 

ii. dwie rocznie w mediach co najmniej ogólnopolskich 

D. Umiędzynarodowienie: 

a. Liczba studentów zagranicznych studiujących przez 1-2 semestry. 

b. Liczba studentów zagranicznych studiujących przez cały tok studiów. 

c. Liczba studentów wyjeżdżających na studia i staże za granicą na 1-2 

semestry. 

d. Liczba pracowników wyjeżdżających za granicę na: Erasmusa, staże 

naukowe, (konferencje naukowe?). 

e. Liczba obcokrajowców zatrudnionych na Wydziale 
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f. Procent pracowników (administracyjnych, dydaktycznych i naukowych) 

znających język angielski na poziomie co najmniej B2. 

E. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

a. Liczba zrealizowanych ekspertyz. 

b. Liczba zrealizowanych projektów:  pięć rocznie w 2020 r. 

c. Roczny  przychód wydziału z tytułu współpracy: 1 mln zł w 2020 r. 

F. Zrównoważenie obciążenia dydaktycznego na całym Wydziale:  w 2021 

współczynnik nominalnego obciążenia dydaktycznego = [1,1 - 1,2]. 

G. Elektroniczny obieg dokumentów: 

a. Liczba zinformatyzowanych procedur: w 2017 r. uruchomienie, w 2018 r. pięć 

procedur, w 2020 r. wszystkie, które są możliwe. 

H. Struktura zatrudnienia 

a. Docelowe proporcje: (1) liczba wykładowców do “N”, (2) liczba pracowników z 

tytułem profesora. 

 

 

Opracował zespół ds. strategii wydziału: 

dr hab. inż. Paweł Forczmański 

dr inż. Sławomir Jaszczak 

dr hab. inż. Przemysław Korytkowski - przewodniczący 

dr Łukasz Radliński 

dr inż. Remigiusz Olejnik 


