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CELE STRATEGICZNE 

W systemie zarządzania Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach przyjęto wariant realizacji Strategii przez cele. W związku z tym 

wyodrębniono szereg celów Strategicznych Uczelni, których realizację będą umożliwiać cele taktyczne. Cele taktyczne zostały 

uszczegółowione celami operacyjnymi ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń oraz okoliczności sprzyjających. 

CEL 
CEL 

STRATEGICZNY 

CEL 

TAKTYCZNY 
CEL OPERACYJNY 

POTENCJALNE 

ZAGROŻENIA 

POTENCJALNE 

OKOLICZNOŚCI 

SPRZYJAJĄCE 

CEL 1  

Kadra 

dydaktyczna,  

naukowo – 

dydaktyczna, 

system 

zatrudniania i 

premiowania za 

aktywność 

pracowników. 

1. Sprawny rozwój 

zawodowy 

pracowników 

dydaktycznych i 

naukowo – 

dydaktycznych, 

związany ze 

zdobywaniem 

kolejnych stopni 

naukowych 

wewnętrzny system 

zatrudniania i 

premiowania wysoko 

kwalifikowanej kadry 

naukowo – 

dydaktycznej za 

aktywność naukowo 

– dydaktyczną, oraz 

szczególnej opieki 

Uczelni nad tymi 

osobami. 

1. Własna kadra 

naukowo-

dydaktyczna 

zapewniająca 

minimum 

kadrowe  (na 

pierwszym 

etacie w LSW), 

gwarantująca 

wysoki poziom 

kształcenia. 

1. Utworzenie efektywnego 

systemu zatrudniania; 

2. Umożliwienie 

pracownikom 

dydaktycznym i naukowo 

– dydaktycznym wyboru 

ścieżki kariery 

zawodowej; 

3. Utworzenie funduszu na 

cele kształcenia kadry 

naukowo – dydaktycznej; 

4. Udoskonalenie systemu 

oceny pracowników; 

5. Utworzenie przejrzystego 

systemu premiowania. 

1. Niewystarczająca 

współpraca z 

partnerskimi 

uczelniami 

(szczególnie z 

uczelniami 

lubelskimi. 

2. Ograniczone środki 

własne Uczelni na 

rozwój zawodowy 

pracowników; 

3. Niskie zarobki 

pracowników 

dydaktycznych  i 

naukowo – 

dydaktycznych w 

uczelniach 

państwowych. 

1. Dynamiczny 

rozwój LSW w 

Rykach 

ukierunkowany na 

przekształcenie w 

uczelnię 

akademicką; 

2. Pozytywny 

stosunek „młodej 

kadry” do 

zdobywania 

kolejnych stopni 

naukowych. 
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CEL 2 

Doskonalenie 

procesu 

dydaktycznego 

1. Aktywność 

dydaktyczna oraz 

organizacyjna 

pracowników 

dydaktycznych i 

naukowo – 

dydaktycznych. 

Podnoszenie 

poziomu zajęć 

dydaktycznych oraz 

większy udział 

pracowników 

dydaktycznych w 

pracach 

organizacyjnych 

Uczelni 

1. Aktywność 

pracowników 

dydaktycznych i 

naukowo – 

dydaktycznych 

w zakresie 

wzbogacania i 

doskonalenia 

form 

prowadzenia 

zajęć, jak 

również w 

zakresie prac 

organizacyjnyc

h. 

1. Opracowanie systemu 

motywacyjnego 

pracowników. 

1. Mała aktywność 
pracowników; 

2. Ograniczone środki 
własne Uczelni. 

1. Aktywność 
pracowników; 

2. Wystarczające 
środki własne. 

CEL 3 

Doskonalenie 

programów 

nauczania.  

1. Udoskonalanie i 

dostosowywanie 

programów 

nauczania poprzez 

podniesienie jakości 

kształcenia mające 

na celu 

dostosowanie 

uczelni do 

zmieniającego się 

prawa oraz wyzwań 

rynku pracy. 

1. Tworzenie 
nowych 
kierunków i 
specjalności; 

2. Dostosowanie 
programów 
nauczania do 
europejskich 
standardów. 

1. Sondaż rynku 
edukacyjnego i rynku 
pracy w celu określenia 
zapotrzebowania na nowe 
kierunki i specjalności; 

2. Sukcesywna weryfikacja 
programów nauczania, 
prowadząca do ich stałego 
doskonalenia; 

3. Likwidacja programów nie 
spełniających 
odpowiednich standardów; 

4. Próba wprowadzenia 
programów nauczania w 
językach obcych. 

1. Niedostateczna 
ilość środków 
finansowych; 

2. Niewystarczająca 
baza lokalowa; 

3. Niedostateczna 
aktywność 
pracowników. 

1. Aktywność 

pracowników 

mająca na celu 

weryfikację i 

tworzenie nowych 

programów. 
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CEL 4 

Sukcesywny 

rozwój Głównej 

Biblioteki 

Uczelnianej.  

1. Rozwój Głównej 

Biblioteki 

Uczelnianej o dużej 

powierzchni 

użytkowej w 

budynku przy ul. 

Warszawskiej 3B, z 

profesjonalnie 

wyposażonym 

warsztatem pracy, 

umożliwiającym 

wykorzystanie 

nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych do 

gromadzenia, 

opracowywania i 

udostępniania 

zbiorów, a także 

świadczenie usług 

informacyjnych w 

zakresie źródeł 

własnych i 

zewnętrznych. 

2. Sprawna i 
szybka 
informacja o 
zbiorach 
Biblioteki 
Uczelnianej 
poprzez katalog 
OPAC dostępny 
w sieci. 

3. Prowadzenie 
automatycznych 
wypożyczeń z 
możliwością 
elektronicznej 
rezerwacji 
poszukiwanych 
materiałów; 

4. Prowadzenie 
usług w zakresie 
wypożyczeń 
międzybibliotecz
nych;  

1. Sukcesywne 
powiększanie zbiorów w 
zakresie kierunków i 
specjalności 
prowadzonych w Uczelni 
oraz w zakresie 
indywidualnych 
zainteresowań studentów, 
w celu rozwijania ich 
wiedzy; 

2. Informacja o zbiorach 
dostępnych w innych 
bibliotekach oraz o 
różnego rodzaju 
zewnętrznych źródłach 
informacji; 

3. Informacja o 
profesjonalnych źródłach 
informacji dostępnych 
poprzez sieć; 

4. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 
pracowników 
bibliotecznych w celu 
sukcesywnego 
podnoszenia poziomu 
świadczonych usług;  

5. Współpraca z innymi 
bibliotekami Ryk, 
bibliotekami innych 
uczelni zawodowych, 
bibliotekami uczelni 
akademickich w ramach 
wymiany i zdobywania 
nowych doświadczeń oraz 
różnego rodzaju 

1. Niewystarczające 
środki finansowe 
przeznaczone na 
rozbudowę i rozwój 
Biblioteki; 

2. Ograniczone 
możliwości czasowe 
personelu 
bibliotecznego. 

1. Posiadanie przez 
Bibliotekę 
przestronnych 
pomieszczeń; 

2. Duża inicjatywa i 
aktywność 
personelu. 
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ośrodkami informacji i 
dokumentacji.  

6. Korzystanie z możliwości 
pozyskiwania funduszy 
pozabudżetowych, które 
mogłyby pomóc w 
doposażeniu Biblioteki w 
nowy sprzęt 
komputerowy, programy 
lub księgozbiór. 

CEL 5 

Wydawnictwo 

uczelniane 

1. Wydawnictwo 

uczelniane 

stwarzające 

pracownikom 

możliwość 

zamieszczania 

własnych publikacji 

w skryptach i 

podręcznikach, które 

oprócz wartości 

naukowo – 

dydaktycznych będą 

promowały Uczelnię. 

1. Możliwość 

publikowania w 

Uczelni. 

1. Wydawnictwo uczelniane 
– jako jednostka 
organizacyjna Biblioteki 
Uczelnianej.  

2. Stworzenie tematycznych 
serii wydawniczych. 

1. Niedostateczne 

fundusze 

przeznaczone na 

działalność 

wydawniczą. 

1. Duża aktywność 
pracowników w 
zakresie tworzenia 
nowych publikacji; 

2. Środki finansowe. 

CEL 6 

Kreowanie 

wizerunku 

Uczelni. 

1. Podniesienie 

prestiżu uczelni 

poprzez wyrobienie 

wizerunku 

postrzegania jej, 

przez lokalne 

środowisko, jako 

uczelni kształcącej 

na wysokim 

1. Stworzenie 
warunków do 
podejmowania 
badań 
własnych, a 
także 
nawiązanie 
współpracy z 
innymi 
uczelniami i 
ośrodkami 

1. Opracowanie listy 
priorytetowych dziedzin 
badawczych z 
uwzględnieniem 
priorytetów określonych 
przez KBN; 

2. Stworzenie grup 
pracowników 
zajmujących się podobną 
problematyką; 

1. Brak środków w 

budżecie Uczelni. 

1. Duża inicjatywa 
pracowników; 

2. Odpowiednie 
środki w 
budżecie. 
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poziomie i dobrze 

przygotowującej 

młodych ludzi do 

pracy w Instytucjach, 

urzędach i 

przedsiębiorstwach.  

badawczymi 

2. Podniesienie 
prestiżu uczelni 
poprzez rozwój 
działalności 
naukowo - 
badawczej 

3. Pozyskanie grantów na 
projekty badawcze;  

4. Współpraca z władzami 
samorządowymi, 
przedsiębiorstwami, 
instytucjami oraz 
organizacjami w zakresie 
wspólnych badań 
naukowych;  

5. Kontynuacja współpracy 
z lokalnymi mediami; 

6. Intensyfikacja działań na 
rzecz promocji Uczelni; 

7. Wyodrębnienie jednostki 
organizacyjnej ds. 
promocji i reklamy 
Uczelni. 

CEL 7 

Zarządzanie 

Uczelnią 

poprzez 

wspomaganie 

Innowacyjna 

technologią. 

1. Podniesienie 

poziomu jakości i 

efektywności 

zarządzania.  

1. Wdrożenie 

Elektronicznego 

Programu 

Zarządzania 

Uczelnią. 

1. Doskonalenie systemu 
zarządzania 
dokumentami i 
komunikacją 
wewnętrzną.  

2. Opracowanie polityki 
kadrowej.  

3. Opracowanie 
elastycznego systemu 
motywacyjnego. 

1. Niewystarczające 

środki finansowe 

1. Współpraca z 
uczelniami, które 
posiadają 
Elektroniczny 
System 
Zarządzania 

CEL 8 

Inwestycje 

1. Nowoczesna 

infrastruktura 

naukowo-

dydaktyczna. 

1. Nowoczesna 

infrastruktura 

naukowo-

dydaktyczna. 

1. Modernizacja i 
zwiększenie liczby 
pracowni 
komputerowych.  

2. Wyposażenie pracowni 

1. Niewystarczająca 
współpraca z 
władzami 
samorządowymi; 

2.  Brak możliwości 

1. Dobra 

współpraca z 

władzami 

lokalnymi; 

2. Wykorzystanie 



6 
 

komputerowych w 
najnowsze 
oprogramowanie.  

3. Zwiększenie liczby 
komputerów 
ogólnodostępnych dla 
studentów. 

4. Zakup i wdrożenie 
programów 
komputerowych 
wspomagających proces 
naukowo – dydaktyczny.  

5. Doposażenie sal 
wykładowych, 
ćwiczeniowych w sprzęt 
niezbędny do 
prowadzenia zajęć. 

6. Przygotowanie koncepcji 
ustalania źródeł 
pozyskania środków 
finansowych na 
planowane inwestycje; 

pozyskania 
zewnętrznych 
środków 
finansowania. 

programów UE 

umożliwiających 

pozyskanie 

zewnętrznych 

źródeł 

finansowania; 

3. Pozyskanie 

zewnętrznych 

źródeł 

finansowania 

inwestycji; 

4. Pozyskanie 

Inwestorów 

strategicznych; 

5. Wypracowanie 

własnej koncepcji 

pozyskania 

środków 

finansowych; 

6. Pojawienie się 

okoliczności 

sprzyjających 

realizacji 

inwestycji. 

CEL 9 

Informatyzacja 

uczelni 

1. Informatyzacja 

administracyjnej 

obsługi działalności 

dydaktycznej  

1. Kompleksowa 
informatyzacja 
obsługi 
administracyjne
j uczelni;  

2. Opracowanie 
sprawnego 

1. Utworzenie wewnętrznej 
sieci Intranet; Założenie 
kont pocztowych 
wszystkim pracownikom 
i studentom;  

2. Umożliwienie 
pracownikom tworzenia 

1. Brak środków 

finansowych. 

1. Wykorzystanie 

programów UE 

umożliwiających 

pozyskanie 

zewnętrznych 

źródeł 
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systemu obiegu 
informacji. 

własnych stron 
internetowych;  

3. Umożliwienie szerokiego 
dostępu do informacji;  

4. Dostępność do 
informacji uczelnianych 
dla wszystkich 
pracowników i 
studentów „z każdego 
miejsca”;  

5. Wdrożenia programów 
komputerowych do 
obsługi rektoratu i 
dziekanatu. 

finansowania; 

2. Pozyskanie 

zewnętrznych 

źródeł 

finansowania 

inwestycji; 

3. Pozyskanie 

Inwestorów 

strategicznych; 

4. Wypracowanie 

własnej koncepcji 

pozyskania 

środków 

finansowych; 

CEL 10 

Współpraca 

Uczelni z 

otoczeniem. 

1. Ogólny rozwój 

Uczeni na 

wszystkich 

płaszczyznach jej 

działalności w 

długim horyzoncie 

czasowym 

skorelowny z 

przekształceniami w 

otoczeniu bliższym I 

dalszym uczelni w 

perspektywie 

funkcjonującej na 

pełnych prawach 

akademickich. 

1. Kontynuacja i 

nawiązanie, na 

nowych 

płaszczyznach, 

współpracy z 

władzami 

lokalnymi, 

uczelniami 

akademickimi, 

innymi 

państwowymi 

wyższymi 

szkołami 

zawodowymi 

oraz uczelniami 

zagranicznymi, 

a także różnego 

1. Wymiana 
międzyuczelniana kadry 
dydaktycznej i naukowo – 
dydaktycznej;  

2. Wymiana 
międzyuczelniana 
studentów;  

3. Zawieranie umów o 
współpracy.  

1. Niewystarczająca

, obustronna, 

współpraca z 

ww.(ew. brak 

współpracy). 

1. Obustronna duża 

inicjatywa 

współpracy. 



8 
 

rodzaju 

instytucjami i 

placówkami 

oświatowymi. 

CEL 11 

Aktywizacja w 

zakresie 

kształcenia 

ustawicznego. 

Zaangażowanie 

pracowników w działania 

na rzecz podniesienia 

poziomu wykształcenia w 

regionie. 

1. Przekazywanie 
Uczelnię 
własnego 
potencjału 
wiedzy i 
doświadczeń;  

2. Utworzenie 
Stowarzyszenia 
,,Uniwersytet 
trzeciego 
wieku. 

1. Poszerzenie oferty 
studiów podyplomowych;  

2. Prowadzenie różnego 
rodzaju kursów i szkoleń; 
3. Współpraca z 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku;  

3. Częściowe udostępnienie 
materiałów 
dydaktycznych na 
stronach internetowych. 

1. Brak 
zainteresowania 
taką ofertą 
kształcenia; 

2. Ograniczenia 
finansowe. 

1. Możliwość 
pozyskiwania 
grantów; 

2. Wzrost 
zainteresowania 
taką formą 
kształcenia. 

CEL 12 

Działalność 

studencka 

1. Ożywienie i 
utrzymanie na 
wysokim poziomie 
studenckiego ruchu 
naukowego 
Aktywizacja w 
zakresie kształcenia 
ustawicznego; 

2. Udział studentów w 
życiu naukowym 
Uczelni. 

1. Tworzenie i 

rozwój 

działalności 

istniejących kół 

naukowych. 

1. Opracowanie 
harmonogramu działań 
kół naukowych;  

2. Udział kół naukowych w 
badaniach 
podejmowanych przez 
pracowników naukowo – 
dydaktycznych. 

1. Brak finansowego i 
organizacyjnego 
wsparcia 
studenckiego ruchu 
naukowego ze 
strony Uczelni; 

2. Mała aktywność 
studentów. 

1. Duże 
zainteresowanie 
programem; 

2. Możliwości 
finansowania 
programu ze 
środków unijnych. 

CEL 13 

Aktywność 

organizacyjna i 

kulturalna 

studentów 

1. Tworzenie warunków 

aktywizacji i 

upowszechnienia 

studenckiej 

działalności 

samorządowej, 

1. Współpraca 
Władz Uczelni z 
samorządem 
studenckim w 
zakresie 
działalności 
samorządowej, 

1. Organizacja imprez 
kulturalnych;  

2. Udział samorządu 
studenckiego LSW w 
Rykach w ogólnopolskim 
sympozjum samorządów 

1. Mała aktywność 
studentów; 

2. Ograniczone środki 
finansowe. 

1. Inicjatywa 

studentów. 
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kulturalniej i 

organizacyjnej. 

kulturalnej i 
organizacyjnej; 

2. Integracja 
środowiska 
akademickiego;  

3. Reprezentacja 
interesów 
wszystkich 
studentów oraz 
ochrona ich 
praw. 

studenckich. 

CEL 14 

Rozwój 

działalności 

naukowo – 

badawczej, 

podjęcie działań 

do uzyskania 

kategorii A+, A 

lub B+ w 

procesie 

kategoryzacji, 

który ma być 

wdrożony od 

października 

2021 roku. 

1. Pozyskiwanie i 
realizacja projektów 
badawczych; 

2. Podniesienie prestiżu 
uczelni poprzez 
działalność naukowo 
– badawczą. 

3. Prowadzenie studiów 
drugiego stopnia i 
jednolitych studiów 
magisterskich. 

1. Stworzenie 

warunków do 

podejmowania 

badań 

własnych, a 

także 

nawiązanie 

współpracy z 

innymi 

uczelniami i 

ośrodkami 

badawczymi. 

1. Opracowanie 
interdyscyplinarnych 
projektów badawczych; 

2. Stworzenie grup 
pracowników 
zajmujących się podobną 
problematyką; 

3. Pozyskanie grantów na 
projekty badawcze; 

4. Współpraca z władzami 
samorządowymi, 
przedsiębiorstwami, 
instytucjami oraz 
organizacjami w zakresie 
wspólnych badań 
naukowych; 

5. Powołanie jednostki 
organizacyjnej w Uczelni 
zajmującej się projektami 
badawczymi. 

1. Brak zaplecza 
badawczego 
uczelni; 

2. Brak środków 
własnych na 
badania naukowe. 

1. Możliwość 
finansowania 
projektów 
badawczych ze 
środków 
pozauczelnianych; 

2. Aktywność 
badawcza 
pracowników. 

CEL 15 1. Wdrożenie 

innowacyjnej 

1. Zwiększenie 

oferty 

1. Opracowanie i wdrożenie 
koncepcji kursów 

1. Brak dostatecznej 

ilości własnych 

1. Pozyskanie 
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Zapewnienie 

wysokiej jakości 

i różnorodności 

oferowanych 

przez Uczelnię 

usług 

edukacyjnych. 

technologii, Programu 

Komputerowego 

Zarządzania Uczelnią 

do poprawy nadzoru 

nad realizacją 

Uczelnianego 

Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 

edukacyjnej, 

studiów i 

studiów 

podyplomowyc

h w 

uzgodnieniu z 

interesariuszam

i zewnętrznymi 

tak aby były 

najlepiej 

dostosowane 

do potrzeb 

regionalnego 

rynku pracy. 

specjalistycznych na 
potrzeby interesariuszy 
zewnętrznych 

2. Współpraca z 
zagranicznymi ośrodkami 
akademickimi oraz 
przygotowanie się do 
kształcenia z 
wykorzystaniem 
innowacyjnych 
technologii kształcenia w 
językach obcych. 

środków 

finansowych 

2. Kryzys 

gospodarczy – 

brak popytu na 

usługi edukacyjne 

3. Zwiększenie 

kosztów 

dydaktycznych 

inwestora/ów 

2. Koniunktura 

gospodarcza  -  

wzrost popytu na  

3. usługi edukacyjne 

4. Zmniejszenie 

kosztów 

dydaktycznych 

CEL 16 

Zmniejszenie 

kosztów 

funkcjonowania 

1. Wykorzystanie 

innowacyjnej 

Technologii w 

realizacji procesu 

kształcenia i 

Zarządzania Uczelnią. 

2. Wykorzystanie 

współpracy z 

najemcami do 

zwiększenia wsparcia 

studentów (siłownia, 

usługi poligraficzne 

inne usługi, na 

preferencyjnych 

1. Obniżenie 

kosztów 

administracyjny

ch i eksploatacji 

nieruchomości, 

oraz 

pozyskania 

środków na 

potrzeby 

remontowe. 

1. Podnajem wolnych 

przestrzeni w budynku 

Uczelni. 

2. Redukcja zatrudnienia w 

administracji. 

1.   
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zasadach) 

CEL 17 

Zwiększenie 

przychodów 

1. Uruchomienie 

działalności 

Gospodarczej 

1. Utworzenie z 

Samorządem 

Studenckim 

oraz Partnerami 

biznesowymi 

Spółdzielni. 

1. Przysporzenie 
Studentom Uczelni 
posiadającym status 
członka spółdzielni w 
okresie studiów, korzyści 
materialnych. 

2. Umożliwienia Studentom, 
pozyskania środków 
które częściowo mogliby 
przeznaczyć na opłatę 
czesnego. 

3. Zwiększenie 
zainteresowania 
studiowaniem w Uczelni. 

1. Mała aktywność 
studentów; 

2. Brak partnerów 
biznesowych. 

1. Inicjatywa 
studentów. 

2. Zainteresowanie 
Partnerów 
biznesowych 

CEL 18 

Aktywność 

organizacyjna i 

kulturalna 

studentów 

1. Tworzenie 

warunków 

aktywizacji i 

upowszechnienia 

studenckiej 

działalności 

samorządowej, 

kulturalniej i 

organizacyjnej. 

1. Współpraca 
Władz Uczelni z 
samorządem 
studenckim w 
zakresie 
działalności 
samorządowej, 
kulturalnej i 
organizacyjnej; 

2. Integracja 
środowiska 
akademickiego;  

3. Reprezentacja 
interesów 
wszystkich 
studentów oraz 
ochrona ich 
praw. 

1. Organizacja imprez 
kulturalnych;  

2. Udział samorządu 
studenckiego LSW w 
Rykach w ogólnopolskim 
sympozjum samorządów 
studenckich. 

1. Mała aktywność 
studentów; 

2. Ograniczone środki 
finansowe. 

1. Inicjatywa 

studentów 
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Tak sformułowane cele strategiczne, i ich konkretna realizacja, pozwolą Uczelni na znaczny udział w rynku edukacyjnym regionu. 

 


