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SŁOWO WSTĘPNE DZIEKAN 
WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA  

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska,  
po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość,  

tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.  

Arthur Schopenhauer 

Szanowni Państwo, 

z właściwie rozumianą troską o gospodarkę, społeczeństwo, rozwój regionu i kształcenie  
wykwalifikowanych kadr podjęliśmy się kilka lat temu opracowania Strategii rozwoju na-
szego Wydziału. Rozwijając obszary naszej aktywności naukowo-dydaktycznej, poszukiwali-
śmy rozwiązań sprzyjających wspieraniu dynamizowania rozwoju przedsiębiorstw z naszego 
regionu i poprawiania sytuacji społecznej mieszkańców. Dostrzegaliśmy potrzebę rozbu-
dowy systemu powiązań w helisie nauka-biznes-administracja-społeczeństwo, który powi-
nien być skalowalny w układzie region-kraj-Europa-świat. Jednocześnie, wykorzystując nau-
kowe metody antycypowania przyszłości, staraliśmy się przewidywać zmiany w otoczeniu, 
aby odpowiednio wcześniej na nie reagować. Po upływie dwóch kadencji Władz na Wydziale 
Inżynierii Zarządzania możemy stwierdzić, że znaleźliśmy się w teraźniejszości, na którą by-
liśmy przygotowani. Jednocześnie jesteśmy w miejscu, z którego musimy wykonać krok ku 
przyszłości.  

Przepełniona wewnętrzną satysfakcją, a jednocześnie w duchu odpowiedzialności za Wydział 
oraz z dumą, wynikającą ze świadomości współpracy z wyjątkowymi ludźmi, pragnę Państwu 
zaprezentować Strategię rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 
na lata 2021-2028 (z perspektywą do roku 2035). Dokument ten jest rezultatem pracy zespo-
łowej zaangażowanych pracowników, studentów, doktorantów i interesariuszy, ich wnikli-
wych analiz, wieloletniego doświadczenia, umiejętności prognozowania zjawisk i antycypo-
wania przyszłości. 

Prace nad Strategią przypadły w trudnym okresie pandemii wirusa Sars-Cov-2, która 
w istotny sposób zaburzyła wiele procesów społeczno-gospodarczych. Jej konsekwencje 
uwidaczniają się we wszystkich sferach życia zawodowego i prywatnego. Przeniknęły również 
do sfery nauki i w sposób oczywisty narzuciły nowy sposób postrzegania roli i znaczenia 
ośrodków akademickich w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Przeprowadzone analizy wy-
raźnie wskazują dysfunkcyjny charakter tych przemian, przynajmniej w średniookresowym 
horyzoncie. Dostrzegalne są również korzyści, w naszym przekonaniu stanowiące wyraźne 
i stabilne tło dla dalszego rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania. Jedną z nich jest digita-
lizacja wszystkich procesów, począwszy od zajęć dydaktycznych, poprzez prowadzenie badań 
naukowych, organizowanie konferencji i szkoleń, uczestnictwo w projektach naukowo- 
-badawczych, a skończywszy na utrzymaniu stabilnych kontaktów z otoczeniem naukowym 
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i biznesowym w skali międzynarodowej. Przyjęty wcześniej, a konsekwentnie rozwijany i pro-
mowany na naszym Wydziale, kierunek wzmacniania warsztatu pracy naukowo-dydaktycznej 
polegający na intensywnym wykorzystywaniu narzędzi do zdalnej komunikacji, umożliwił 
płynne przejście do nowej rzeczywistości.  

Także w tym kontekście szczególną uwagę chcę zwrócić na internacjonalizację. Stanowi ona 
nie tylko mocny fundament naszego rozwoju, ale jednocześnie przewagę komparatywną wy-
nikającą ze skutecznej realizacji celów poprzedniej Strategii Wydziału. Stąd też uznaliśmy 
za istotne przyjęcie horyzontalnego celu strategicznego, jakim jest umiędzynarodowienie, 
które przenika cztery obszary strategicznej interwencji: działalność dydaktyczną, działal-
ność naukowo-badawczą, relacje z otoczeniem oraz obszar zarządzania. 

Punktem wyjścia do aktywności zaplanowanych w poszczególnych obszarach strategicznych 
jest postrzeganie ich z perspektywy kapitału intelektualnego i społecznego regionu. Wiedza, 
umiejętności i kompetencje są indywidualnym kapitałem jednostki – pracownika, dokto-
ranta, studenta interesariusza, mieszkańca – który, w wyniku naukowo-badawczej i dydak-
tycznej działalności Wydziału, można kreować, a poprzez relacje z otoczeniem twórczo  
rozwijać. Dlatego nasze działania w zakresie kształcenia będą wzmacniały i rozwijały jed-
nostkowy potencjał naszych studentów, zapewniając tym samym lepszy start w ich karierze 
zawodowej. Będziemy dążyć, aby kierunki studiów inżynierskich i menedżerskich, były per-
manentnie dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
regionu oraz wzmacniane zinternacjonalizowanymi doświadczeniami naukowo-dydaktycz-
nymi i biznesowo-administracyjnymi naszych pracowników i partnerów.  

W obszarze badań naukowych naszym priorytetowym celem rozwojowym jest uzyskanie 
i utrzymanie co najmniej kategorii naukowej B+ w ewaluowanej dyscyplinie naukowej: nauki 
o zarządzaniu i jakości, zapewniającej utrzymanie praw doktoryzowania i uzyskanie praw  
habilitowania. Nasze działania będą ukierunkowane na tworzenie warunków umożliwiają-
cych dążenie do doskonałości w działalności publikacyjnej pracowników. Będziemy zmierzać 
do zwiększenia wsparcia dla kluczowych kierunków badań prowadzonych na Wydziale Inży-
nierii Zarządzania. Konieczny jest również rozwój szkół i specjalności naukowych, będących 
wyróżnikiem naszego Wydziału w międzynarodowej przestrzeni badawczej.  

Wydział Inżynierii Zarządzania zamierza w dalszym ciągu intensywnie rozwijać relacje z sze-
roko pojętymi interesariuszami zewnętrznymi. Dlatego nasze działania w tym obszarze będą 
koncertowały się na wzmacnianiu opiniotwórczej i społecznej roli Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania w regionie, kraju i za granicą. Będziemy dążyli do współtworzenia wartości we współ-
pracy z otoczeniem. 

Bardzo istotnym aspektem rozwoju Wydziału jest doskonalenie kultury organizacji uczącej 
się i kształtowanie społecznie odpowiedzialnej jednostki oraz wdrożenie koncepcji Lean  
Management w zarządzaniu Wydziałem. Dołożymy wszelkich starań, aby Wydział był jed-
nostką nowoczesną i przyjazną pracownikom, doktorantom oraz studentom. Nasze działania 
będą zmierzały do wdrożenia międzynarodowych standardów koncepcji Lean Management 
w zarządzaniu Wydziałem. Chcielibyśmy, aby Nasz Wydział był zorientowany na przyszłość 
i twórcze rozwiązywanie problemów.  

Wydział Inżynierii Zarządzania od wielu lat uważnie obserwuje rynek pracy, prowadzi ciągłe 
badania potrzeb pracodawców (m.in. w ramach realizowanych projektów naukowo-badaw-
czych), dąży do internacjonalizacji wiedzy, nauki i praktyki, a także współpracuje z sektorem 
biznesowym. Każde z tych działań istotnie usprawnia nie tylko proces dydaktyczny, 
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ale zwiększa nasze aktywne uczestnictwo w rozwoju całego regionu. Wydział nie tylko do-
strzega i docenia swoją rolę w oddziaływaniu na procesy społeczno-gospodarcze w regionie 
północno-wschodniej Polski, ale stara się ten wpływ wzmacniać, instytucjonalizować i roz-
szerzać. Przejawem głębokiego zaangażowania Wydziału w kształtowanie relacji z interesa-
riuszami szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego regionu, a także poczu-
cia odpowiedzialności społecznej było przyjęcie i realizacja Strategii rozwoju Wydziału 
Zarządzania na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020. Pogłębiona retrospekcja zwią-
zana z rozwojem Wydziału przez ostatnich kilka lat oraz autorefleksja w diagnozie stanu 
obecnego stają się jednocześnie środkami i narzędziami do formułowania celów naszej 
wspólnej przyszłości. Jestem przekonana, że każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie w przyszło-
ści, której budowę rozpoczynamy wspólnie dzisiaj.  

 

 
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania 
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UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 
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METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII 

Prace nad dokumentem wyznaczającym strategiczne kierunki rozwoju Wydziału Inżynierii Za-
rządzania w perspektywie 2035 roku miały charakter procesu społecznego, w który zaanga-
żowani zostali pracownicy, studenci, doktoranci oraz interesariusze zewnętrzni. 

Metodyka budowy Strategii obejmowała siedem etapów: 

Etap 1: Powołanie Zespołu do opracowania Strategii 
Etap 2: Diagnoza i analiza stanu istniejącego 
Etap 3: Opracowanie scenariuszy rozwoju oraz misji i wizji Wydziału 
Etap 4: Planowanie strategiczne 
Etap 5: Projekcja Strategii 
Etap 6: Konsultacje dokumentu z interesariuszami 
Etap 7: Zatwierdzenie dokumentu przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania 

 
Rysunek 1. Metodyka prac nad dokumentem 



 

9 

Bez względu na warunki funkcjonowania Wydziału, fundament jego działalności stanowi  
zestaw ponadczasowych wartości odzwierciedlających kulturę organizacyjną Wydziału. Ze-
staw ten obejmuje: dążenie do doskonałości, wzajemny szacunek, otwartość i współpraca, 
różnorodność, społeczna odpowiedzialność oraz transparentność. Wartości te stanowiły 
punkt wyjścia do opracowania misji i wizji Wydziału, celów jego rozwoju oraz kierunków  
działań.  

Na potrzeby diagnozy i analizy stanu istniejącego wykorzystane zostały trzy metody: analiza 
STEEPVL, analiza SWOT oraz koło przyszłości (futures wheel). Prace nad Strategią rozpoczęto 
od identyfikacji sił napędowych rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania z wykorzystaniem 
metody STEEPVL, pozwalającej na wyróżnienie siedmiu grup czynników: społecznych, tech-
nologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, odnoszących się do wartości 
oraz prawnych. Zidentyfikowane siły napędowe rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania 
z jednej strony wzbogaciły tradycyjną analizę SWOT, z drugiej stanowiły podstawę wskazania 
dwóch kluczowych czynników rozwoju, na podstawie których opracowane zostały scenariu-
sze rozwoju Wydziału. Uwzględniając sytuację epidemiologiczną, czynnik związany z wirusem 
COVID-19 został potraktowany w sposób szczególny. Wykorzystując metodykę koła przyszło-
ści (futures wheel) analizie poddano konsekwencje pierwszego i drugiego stopnia rozwoju 
pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie Wydziału Inżynierii Zarządzania w analizowanych 
obszarach strategicznych. Analiza SWOT została przeprowadzona w ujęciu tradycyjnym. 
W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji czynników wewnętrznych, które podzielono 
na mocne i słabe strony. Następnie zdiagnozowano czynniki zewnętrzne w układzie 
szans i zagrożeń rozwoju jednostki.  

Wyniki analizy STEEPVL stanowiły podstawę zastosowania metody scenariuszowej, której  
celem była budowa alternatywnych scenariuszy rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania. 
W odniesieniu do scenariusza pożądanego została opracowana misja i wizja rozwoju Wy-
działu. Sformułowano ją w efekcie procesu partycypacyjnego wykorzystującego technikę 
skrzynki przyszłości (future box). Zgodnie z zastosowaną techniką każdy z pracowników, stu-
dentów i doktorantów miał możliwość udzielenia odpowiedzi na dwa ważne pytania: Po co 
istnieje Wydział Inżynierii Zarządzania? oraz Jak wyobrażasz sobie Wydział Inżynierii Zarzą-
dzania w 2035 roku? 

Etap planowania strategicznego polegał na wypracowaniu celów strategicznych pierwszego 
i drugiego rzędu w odniesieniu do czterech głównych obszarów działalności Wydziału: dzia-
łalności dydaktycznej (OD1), działalności naukowo-badawczej (OD2), relacji z otoczeniem 
(OD3) oraz obszaru zarządzania (OD4).  

Etap projekcji Strategii rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania polegał na opracowaniu 
działań strategicznych wraz z zestawem mierników umożliwiających monitorowanie postępu 
ich realizacji. 

Wypracowany dokument został poddany konsultacjom społecznym, w których udział wzięli 
pracownicy i studenci Wydziału, doktoranci oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrz-
nych. 

Po uwzględnieniu wyników konsultacji, projekt Strategii został przedłożony do zatwierdzenia 
Radzie Wydziału Inżynierii Zarządzania.  
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Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania na lata 2021-2028, z perspektywą do roku 
2035 została przyjęta uchwałą nr 1/4/2021 na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania w dniu 14 kwietnia 2021 roku.   
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CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 

Wydział Inżynierii Zarządzania jest jednym z najmłodszych, a zarazem jednym z największych 
wydziałów Politechniki Białostockiej. Jego geneza sięga 1993 roku, kiedy to w strukturze  
Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Zarządzania i Marketingu. W 2001 roku, 
decyzją ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut został przekształcony 
w Wydział Zarządzania. Na mocy zarządzania Rektora Politechniki Białostockiej, od dnia 
25 września 2017 roku, Wydział funkcjonuje pod nazwą Wydział Inżynierii Zarządzania. 

Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest drugim pod względem liczby studentów wydzia-
łem Politechniki Białostockiej. Łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku 
akademickim 2020/2021 kształci ponad 1300 studentów na sześciu kierunkach studiów, 
w tym czterech inżynierskich: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, zarządzanie  
i inżynieria usług, inżynieria meblarstwa, zarządzanie, turystyka i rekreacja. Studia na Wy-
dziale ukończyło dotychczas ponad 17 tysięcy absolwentów.  

Wydział oferuje innowacyjne, oparte na standardach międzynarodowych programy naucza-
nia, czego potwierdzeniem są uzyskane akredytacje i certyfikaty. W ostatnich pięciu latach 
cztery kierunki kształcenia zostały zmodernizowane, a połowa uzyskała akredytacje między-
narodowe. Wydział otrzymał akredytację programu ACCA na studiach magisterskich na kie-
runku zarządzanie – specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, akredytację 
EUR-ACE® Label (European Network for Engineering Accreditation – ENAEE) dla kierunków: 
zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia) oraz kierunku logistyka (studia I stop-
nia). Ponadto, jakość kształcenia została potwierdzona certyfikatem Europejskiego Systemu 
Certyfikacji Logistyków oraz znakiem jakości The e-Jobs Observatory Label of Excellence. Wy-
dział uruchomił także dwa kierunki studiów w języku angielskim: Management i Logistics, 
a od 2015 roku we współpracy z Zhejiang University Ningbo lnstitute of Technology co roku 
organizuje Letnią Szkołę Logistyki – dla polskich studentów w Chinach i dla chińskich stu-
dentów w Polsce. Uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w trakcie studiów są programy staży 
studenckich, na które Wydział uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektów przekraczających łącznie wartość 4 milionów złotych.  

Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia jest możliwe także dzięki unowocześnianiu labora-
toriów badawczych. Wspierają one kształcenie studentów w zakresie strategicznie zoriento-
wanego projektowania wyrobów/usług, koncepcyjnego modelowania i analizy procesów biz-
nesowych, realizacji scenariuszy implementacji procesów z uwzględnieniem systemów 
automatyki i robotyki, a także programowania sterowników PLC, układów pneumatycznych 
i elektropneumatycznych, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, a także pro-
gramowania robotów współpracujących. Laboratoria wspierają nie tylko realizację działal-
ności dydaktycznej, ale również naukowo-badawczej oraz wzmacniają współpracę i integra-
cję środowiska biznesu i nauki. 

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania zatrudnionych jest 97 pracowników naukowo-dydaktycz-
nych i dydaktycznych, którzy swoją działalność prowadzą w ramach czterech katedr: Między-
narodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług, Katedry Marketingu i Turystyki, Katedry  
Zarządzania, Ekonomii i Finansów oraz Katedry Zarządzania Produkcją. Działalność naukowa 
pracowników Wydziału obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się głównie 
w zakresie nauk społecznych i technicznych. Wyrazem aktywności naukowej są uzyskane 
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stopnie naukowe, liczne projekty naukowo-badawcze o randze krajowej i międzynarodowej, 
udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacje naukowe.  

Wydział posiada uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinie 
naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. Wydział razem z International Society for Manufac-
turing Service and Management Engineering (ISMSME) oraz SCIENDO jest współwydawcą 
międzynarodowego czasopisma naukowego Engineering Management in Production and 
Services. 

Współpraca międzynarodowa Wydziału realizowana jest aktywnie w różnych obszarach 
i obejmuje przedsięwzięcia dotyczące: prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych 
z zagranicznymi ośrodkami, wymiany nauczycieli i studentów, wspólnie przygotowywanych 
i wydawanych publikacji metodycznych, dydaktycznych i naukowych, organizowania konfe-
rencji i seminariów naukowych, wspólnego aplikowania o projekty badawcze i dydaktyczne, 
udziału pracowników Wydziału jako ekspertów w międzynarodowych projektach badawczych 
i dydaktycznych. Wydział ma podpisanych 14 umów międzynarodowych, między innymi 
z takimi uczelniami jak: Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (Chiny), Vilnius 
Gediminas Technical University (Litwa), Kaunas University of Technology (Litwa), Hamburg 
National Technical University of Athens (Grecja), Institute of International Economics 
(Niemcy), Polytechnic University of Cartagena (Hiszpania), Université du Québec à Trois- 
-Rivières (Kanada). Tylko w ramach programu Erasmus+ średniorocznie kilkudziesięciu pra-
cowników i studentów wyjeżdża na uczelnie europejskie (między innymi do Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Portugalii, Danii, Grecji, Turcji).  

Podstawową, sformalizowaną płaszczyzną współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym 
jest Rada Przedsiębiorców. Obecnie skupia ona przedstawicieli ponad trzydziestu przedsię-
biorstw odgrywających ważną rolę w różnych sektorach gospodarki regionu.  

Wydział współpracuje też z przedsiębiorstwami w ramach międzynarodowych projektów  
badawczych. W projekcie PL-LT CooPlatform partnerem był Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód w Suwałkach. W ramach projektu podejmowano działania nad zdynamizo-
waniem rozwoju przedsiębiorstw regionalnych poprzez tworzenie warunków do współpracy 
pomiędzy biznesem, administracją i środowiskiem naukowym. Projekt GoSmart BSR był re-
alizowany wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz sześcioma partnerami 
zagranicznymi. Projekt miał na celu integrację państw regionów Morza Bałtyckiego poprzez 
realizację wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rzecz interna-
cjonalizacji ich działalności. W projekcie beFORE, wspólnie z dziewięcioma partnerami, w tym 
zagranicznymi przedsiębiorstwami Aveniture (Niemcy), Valeudo, Erre Quadro (Włochy),  
Prospektiker (Hiszpania), opracowano i przetestowano w krajach partnerskich platformę  
e-learningową z zakresu badań nad przyszłością, dedykowaną studentom, pracownikom na-
uki oraz przedstawicielom biznesu. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 
i Klaster Obróbki Metali (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Roz-
woju) są partnerami w międzynarodowym projekcie DigiFoF –. Jego zasadniczym celem jest 
stworzenie sieci współpracy uczelni wyższych, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych 
na potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników fabryk przyszłości. W projekcie 
ACCESS Wydział, w partnerstwie z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, realizują cele 
związane z rozwojem usług wsparcia dla biznesu.  

Ideę aktywnego wspierania procesów społeczno-gospodarczych dobrze odzwierciedla  
również oferta Wydziału Inżynierii Zarządzania w zakresie kształcenia na studiach  
podyplomowych, w ramach których zajęcia prowadzone są przez praktyków i ekspertów  
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oraz doświadczonych naukowców zajmujących się daną problematyką. Dużym zainteresowa-
niem kadry kierowniczej w regionie cieszą się dwusemestralne studia Master of Business 
Administration (MBA Executive). Na potrzeby lokalnego biznesu odpowiadają też studia po-
dyplomowe Lean Management, studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcja 
meblarstwa wspomagana komputerowo. Studia z rachunkowości i zarządzania finansami 
ACCA bazują na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach, 
jakie stawia finansistom zmieniający się świat. Z kolei w ramach projektu MOOC@PB  
– Nowoczesne technologie w procesie kształcenia pracownicy Wydziału są zaangażowani 
w opracowanie programów nauczania i kursów e-learningowych, które przyczynią się 
do podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyj-
nego. 

Wydział inicjuje i współorganizuje wiele różnych przedsięwzięć służących integracji śro- 
dowisk naukowych, biznesowych i samorządowych, a jednocześnie popularyzacji nauki 
i przedsiębiorczości. Świadczą o tym takie działania jak: organizacja Międzynarodowego  
Tygodnia Networkingu, Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Podla-
skiego Forum Agroturystycznego, Podlaskiego Forum e-Biznesu, Wschodniego Forum  
E-Biznesu „EAST-BIZ”, Akademickiego Dnia Przedsiębiorczości, Podlaskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki, młodzieżowej ekspedycji naukowej „Dzień na studiach”, Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Dziecięcego czy konkursu „Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości”.  

Na Wydziale podejmowanych jest wiele działań mających usprawniać proces wewnętrznej 
komunikacji z pracownikami i studentami, budować trwałe relacje z absolwentami i kształ-
tować kulturę organizacji uczącej się (przy Wydziale działa Stowarzyszenie Absolwentów  
Wydziału). Wielu pracowników administracyjnych bierze udział w szkoleniach rozwijających 
ich umiejętności. Dotyczą one między innymi podnoszenia kompetencji miękkich w zakresie 
obsługi studentów, komunikacji interpersonalnej, stanu wiedzy w zakresie wprowadzanych 
prawem zmian, rozwoju umiejętności językowych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydak-
tyczni uczestniczą w szkoleniach rozwijających ich warsztat zawodowy – badawczy i dydak-
tyczny.  

Tworzeniu klimatu sprzyjającego ciągłemu samorozwojowi i kształceniu się służy udział  
pracowników Wydziału w projektach „PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Białostockiej” i „PB – 2.0. Zintegrowany Program Rozwoju”. Celami tych programów są między 
innymi: rozwój kompetencji kadry akademickiej (m.in. umiejętności dydaktycznych, umiejęt-
ności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym), zwiększenie efektywności 
funkcjonowania poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, realizacja programu 
szkoleń skierowanego do pracowników kadr zarządczych i administracyjnych.  
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ANALIZA STEEPVL 

Prace nad dokumentem strategicznym Wydziału Inżynierii Zarządzania rozpoczęto 
już w 2018 roku, od identyfikacji czynników wpływających na rozwój Wydziału. Zastosowana 
metoda analizy STEEPVL pozwoliła na identyfikację czynników w obrębie siedmiu grup czyn-
ników: społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, czynni-
ków odnoszących się do wartości oraz prawnych. Identyfikacja czynników została przepro-
wadzona w formie warsztatów, do których zaproszeni zostali pracownicy i studenci Wydziału 
(rysunek 2).  

 
Rysunek 2. Schemat organizacja warsztatów STEEPVL 

Uczestnikom warsztatów zadano pytanie: Jakie czynniki wpływają na rozwój ekosystemu  
Wydziału? Przy czym, przez ekosystem należy rozumieć bliższe i dalsze otoczenie, w którym 
funkcjonuje jednostka. Uczestnicy warsztatów wygenerowali 346 czynników wraz z przypisa-
niem ich do siedmiu obszarów analizy STEEPVL. Następnie dokonano agregacji uzyskanych 
wyników. Przyjętymi kryteriami agregacji były: podobieństwo czynników, oryginalność pro-
pozycji; analiza charakteru czynników (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne). Prace prowa-
dzono metodą burzy mózgów. W ich wyniku lista czynników została zagregowana do 61  
(rysunek 3), w podziale na siedem grup obszarów analizy STEEPVL (tabela1). 

 
Rysunek 3. Agregacja czynników STEEPVL 
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Tabela 1. Lista zagregowanych czynników 

NAZWA CZYNNIKA OZNACZENIE 

CZYNNIKI SPOŁECZNE 

zdolność do ciągłego rozwoju ekosystemu Wydziału Inżynierii Zarządzania S1 

kultura organizacyjna promująca ideę pomocy koleżeńskiej S2 

prestiż zawodu nauczyciela akademickiego S3 

społeczna percepcja wartości wykształcenia wyższego S4 

indywidualizacja podejścia do kształcenia (zgodnie z profilem, zdolnościami studenta,  
praca na mocnych stronach) S5 

poziom wsparcia rozwoju każdego pracownika przez władze wydziału S6 

otwartość na różnorodność kulturową S7 

znaczenie zespołów interdyscyplinarnych S8 

zdolność do pracy grupowej S9 

równowaga pomiędzy komunikacją bezpośrednią (face to face) a nowoczesnymi formami ko-
munikacji wspomaganymi ICT S10 

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE 

rozwój sztucznej inteligencji T1 

poziom rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce T2 

stopień wykorzystania asystenta-robota w procesie dydaktycznym T3 

wpływ technologii na relacje międzyludzkie T4 

dostępność technologiczna Wydziału dla osób z dysfunkcjami T5 

personifikacja technologii - stopień upodmiotowienia technologii w ekosystemie Wydziału T6 

stopień wykorzystania nowych form dydaktycznych (np. rozszerzona rzeczywistość) T7 

rola technologii w kreowaniu marki Wydziału Inżynierii Zarządzania T8 

CZYNNIKI EKONOMICZNE 

poziom dywersyfikacji źródeł finansowania uczelni EKON1 

skłonność biznesu do wsparcia działalności uczelni EKON2 

poziom współfinansowania studiów przez przedsiębiorców (studia zamawiane) EKON3 

wartość ekonomiczna wykształcenia EKON4 

poziom dywersyfikacji usług Wydziału Inżynierii Zarządzania EKON5 

poziom płac na uczelni EKON6 

spójność oferty Wydziału względem inteligentnych specjalizacji EKON7 

poziom adaptacji wzorców korporacyjnych w zarządzaniu uczelnią EKON8 

skuteczność uczelnianych rozwiązań w komercjalizacji wyników badań naukowych EKON9 
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NAZWA CZYNNIKA OZNACZENIE 

CZYNNIKI EKOLOGICZNE 

poziom wykorzystania proekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych w kampusie Wydziału 
(np. pompy ciepła, fotowoltaika, ekokuchnia, bary tlenowe, odnawialne źródła energii, selek-
tywna zbiórka odpadów, wydzielanie odpadów niebezpiecznych, akwaria w salach) 

EKOL1 

udział proekologicznych form zajęć w programach kształcenia  
(zajęcia w plenerze, na łonie natury) EKOL2 

ukierunkowanie na kształtowanie proekologicznych postaw wśród obywateli EKOL3 

dbałość o aktywność fizyczną pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania  
(np. wellness 3.0, joga, tai-chi, rekreacja, integracja) EKOL4 

CZYNNIKI POLITYCZNE 

ujednolicenie polityki unijnej w zakresie szkolnictwa wyższego POL1 

polityka uprzywilejowania wybranych kierunków studiów i badań POL2 

zgodność strategii uczelni z polityką krajową i regionalną POL3 

zależność uczelni od partykularnych interesów politycznych POL4 

preferencje dla słabiej rozwiniętych regionów państwa POL5 

jakość współpracy pomiędzy uczelnią a władzą samorządową POL6 

wpływ uczelni na rozwój regionu POL7 

zakres wsparcia uczelni ze strony władz samorządowych POL8 

CZYNNIKI ODNOSZĄCE SIĘ DO WARTOŚCI 

klimat dla kreatywności W1 

poziom wsparcia młodych rodziców W2 

udział pracowników i studentów w wolontariacie (np. w akcjach prospołecznych) W3 

powrót do antropocentryzmu - „pierwotnych” relacji międzyludzkich  
(odejście od technocentryzmu) W4 

znacznie indywidualizmu W5 

poczucie wspólnoty W6 

stopień utożsamiania się pracowników z Wydziałem W7 

otwartość na zmiany W8 

ciekawość poznawcza W9 

CZYNNIKI PRAWNE 

regulacje prawne dotyczące finansowania uczelni PR1 

stopień angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących Wydziału  
(empowerment) PR2 

udział przedsiębiorców w organach uczelni PR3 

udział przedstawicieli władz samorządowych we władzach uczelni PR4 

stopień złożoności struktury organizacyjnej uczelni PR5 

stopień transparentności przepisów prawa PR6 
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NAZWA CZYNNIKA OZNACZENIE 

zmienność przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego PR7 

poziom nadgorliwości prawnej administracji uczelni PR8 

regionalne i lokalne strategie rozwojowe PR9 

lobbing na rzecz zmiany prawa PR10 

prawne regulacje w zakresie inkubacji startupów na uczelniach PR11 

prawne regulacje w zakresie współpracy międzynarodowej PR12 

priorytet dla rozwoju kierunków technicznych PR13 

Zagregowane czynniki zostały następnie poddane ocenie pod względem: 

 ważności dla rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania w perspektywie 2035 roku,  
z zastosowaniem skali oceny od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało najniższą ocenę ważności, 
a 7 najwyższą; 

 niepewności ich rozwoju w perspektywie 2035 roku, z zastosowaniem skali oceny 
od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało najniższą ocenę niepewności a 7 najwyższą. 

Na potrzeby oceny wykorzystano elektroniczny formularz ankiety, który został skierowany 
do wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania. W pełni wypełnione kwestiona-
riusze uzyskano od 47 przedstawicieli środowiska akademickiego Wydziału. Uzyskane wyniki 
dotyczące oceny ważności i niepewności czynników pozwoliły ostatecznie, poprzez agregację 
czynników, na wyłonienie i nazwanie dwóch głównych czynników – sił napędowych rozwoju 
ekosystemu Wydziału Inżynierii Zarządzania: 

 poziom finansowania działalności Wydziału – obejmujący czynniki ekonomiczne: 
EKON1 – Poziom dywersyfikacji źródeł finansowania uczelni, EKON2 – Skłonność biz-
nesu do wsparcia działalności uczelni, EKON6 – Poziom płac na Uczelni; 

 poziom wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego pracowników, studentów i dok-
torantów Wydziału – obejmujący czynniki społeczne: S2 – Promowanie idei pomocy 
koleżeńskiej, S3 – Prestiż zawodu nauczyciela akademickiego, S4 – Społeczna percep-
cja wartości wykształcenia wyższego, S6 – Poziom wsparcia rozwoju każdego pracow-
nika przez władze wydziału. 

Wyniki analizy STEEPVL wzbogaciły na dalszym etapie prac nad Strategią wyniki analizy SWOT 
oraz stanowiły podstawę zaproponowanych czterech alternatywnych scenariuszy rozwoju 
Wydziału Inżynierii Zarządzania. 
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ANALIZA SWOT 

Samoświadomość w zakresie rozpoznawania czynników warunkujących rozwój Wydziału, 
przy jednoczesnej zdolności do wykorzystywania pojawiających się szans i mitygacji zagro-
żeń, były i nadal będą podstawą do umacniania zajmowanej przez Wydział Inżynierii Zarzą-
dzania pozycji w regionie, kraju oraz na arenie międzynarodowej. Czynniki te mają swoje 
źródło zarówno we wnętrzu Wydziału, jak i w jego bliższym (Uczelnia) i dalszym otoczeniu.  

Analiza SWOT przeprowadzona w ramach procesu budowania Strategii rozwoju Wydziału  
Inżynierii Zarządzania stanowi tradycyjne narzędzie badania otoczenia organizacji oraz iden-
tyfikacji jej silnych i słabych stron. Narzędzie zostało wykorzystane w celu diagnozy istotnych 
czynników warunkujących rozwój Wydziału Inżynierii Zarządzania. Punktem wyjścia do iden-
tyfikacji czynników była analiza poprzedniej Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 
2013-2016 z perspektywą do roku 2020 oraz ocena aktualności zidentyfikowanych w 2013 roku 
czynników. 

W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji czynników wewnętrznych, które podzielono 
na mocne i słabe strony. W następnym etapie zdiagnozowano czynniki zewnętrzne w ukła-
dzie szans i zagrożeń rozwoju jednostki.  

Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znalazł się cały świat w związku z sytuacją pandemiczną, 
w analizie SWOT uwzględniono również czynniki będące odzwierciedleniem istniejącej 
w 2021 roku sytuacji.  

Zgodnie z przyjętymi kryteriami i uzyskanym podziałem, uzgodniono następujące znaczenie 
poszczególnych grup czynników: 

 mocne strony – czynniki mające swoje źródło we wnętrzu Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania i korzystnie wpływające na jego rozwój; 

 słabe strony – czynniki mające swoje źródło we wnętrzu Wydziału Inżynierii Zarządza-
nia i niekorzystnie wpływające na jego rozwój; 

 szanse – czynniki mające swoje źródło w otoczeniu Wydziału Inżynierii Zarządzania 
i korzystnie wpływające na jego rozwój; 

 zagrożenia – czynniki mające swoje źródło w otoczeniu Wydziału Inżynierii Zarządza-
nia i niekorzystnie wpływające na jego rozwój. 

Dodatkowo przyjętym kryterium klasyfikacyjnym czynników było wyróżnienie czterech klu-
czowych obszarów działalności Wydziału Inżynierii Zarządzania: działalność dydaktyczna 
(OD1), działalność naukowo-badawcza (OD2), relacje z otoczeniem (OD3) oraz obszar zarzą-
dzania (OD4). Czynniki analizy SWOT zostały zidentyfikowane dla każdego z wymienionych 
obszarów. 

Uwzględniając wcześniej przeprowadzoną analizę STEEPVL, analizę SWOT wzbogacono 
o czynniki analizy STEEPVL.  
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 szeroka oferta dydaktyczna Wydziału w języku polskim 
 oferta kształcenia w języku angielskim (studia II stopnia 

na kierunku zarządzanie i logistyka, oferta w ramach 
programu Erasmus),  

 zróżnicowana, bogata, ciesząca się dużym zaintereso-
waniem oferta studiów podyplomowych 

 prestiżowe akredytacje kierunków: zarządzanie i inży-
nieria produkcji (studia I i II stopnia) logistyka (studia 
I stopnia), zarządzanie specjalność: rachunkowość  
i zarządzanie finansami ACCA 

 dobra opinia o absolwentach Wydziału wśród praco-
dawców 

 zaangażowanie pracowników w różne formy umiędzy-
narodowiania działalności dydaktycznej 

 dobra zaplecze dydaktyczne (nowoczesne laboratoria 
komputerowe i specjalistyczne, dobrze wyposażona  
biblioteka, przestrzeń do pracy kreatywnej) 

 prestiżowe krajowe osiągnięcia studentów Wydziału 
i prężnie działające studenckie koła naukowe 

 czynny udział studentów w działalności społecznej 
na Wydziale Inżynierii Zarządzania 

 wyróżniająca się mobilność studentów, doktorantów 
i pracowników w ramach programu Erasmus+ i NAWA 

 wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych na projekty dydaktyczne  

 aktywne zaangażowanie pracowników Wydziału w reali-
zację projektów dydaktycznych w ramach programów: 
Erasmus+, Interreg oraz Dialog Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

 wysokie średnie ocen z ankiet studenckich pracowni-
ków 

 brak prestiżowej akredytacji zagranicznej 
na kierunkach zarządzanie (I stopnia),  
zarządzanie i inżynieria usług (I stopnia) 
oraz turystyka i rekreacja (I stopnia) 

 duże obciążenie dydaktyką  
znacznej części pracowników 

 zróżnicowana jakość zajęć dydaktyki, 
gdzie część zajęć oparta jest na wiedzy 
teoretycznej 

 niewystarczająco wykorzystywana baza  
laboratoriów dydaktycznych  

 niski poziom wykorzystywanych w trakcie 
procesu dydaktycznego narzędzi i metod 
inżynierskich (relatywnie niski poziom 
warsztatu inżynierskiego)  

 zróżnicowanie poziomu przygotowania 
kandydatów na studia 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

 posiadanie uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu i jakości 

 dynamiczny przyrost liczby pracowników ze stopniem 
doktora i doktora habilitowanego 

 przyrost liczby pracowników z tytułem profesora 
 wzrastająca liczba publikacji naukowych pracowników 

w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach  
 aktywny udział kadry akademickiej w krajowych  

i zagranicznych konferencjach naukowych  
 sukcesywne umiędzynarodowienie realizowanych  

badań dzięki współpracy naukowej pracowników z in-
nymi ośrodkami z zagranicy 

 dostęp pracowników do różnych form wsparcia rozwoju 
naukowego w ramach ogólnouczelnianych projektów 

 brak uprawnień do nadawania stopnia  
naukowego doktora habilitowanego w dys-
cyplinie nauki o zarządzaniu  
i jakości 

 niewystarczająca liczba realizowanych  
międzynarodowych lub międzyuczelnia-
nych projektów badawczych 

 mała liczba grantów pozyskiwanych z NCN 
przez doktorantów i pracowników  

 zbyt małe ukierunkowanie tematyki badań 
naukowych na możliwość komercjalizacji 
ich wyników 

 zbyt wąska skala współpracy naukowej  
nauczycieli akademickich ze studentami 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

(staże, stypendia, dofinansowanie szkoleń i nauki  
języka obcego) 

 działająca na Wydziale silna szkoła naukowa w zakresie 
foresightu  

 realizacja przez Wydział międzynarodowych projektów 
np. GoSMART BSR, MARA oraz kilkunastu projektów 
w ramach programów Erasmus+ 

 mocna pozycja na ministerialnej liście rankingowej  
(40 pkt.) wydziałowego czasopisma naukowego Engine-
ering Management in Production and Services (EMPAS)  

 upowszechnianie wyników badań prowadzonych 
przez młodych badaczy i studentów w ramach czasopi-
sma Akademia Zarządzania  

 niewystarczająca pula środków w ramach 
prac własnych na realizację nowych badań, 
spowodowana wydatkowaniem ich na pu-
blikacje upowszechniające wyniki badań 

 słabo zdywersyfikowana struktura czaso-
pism międzynarodowych, w których publi-
kują swoje osiągnięcia pracownicy  

 umiarkowana skala grantów finansowa-
nych z krajowych środków na badania  
naukowe 

 brak prac naukowo-wdrożeniowych prowa-
dzonych wspólnie z przedsiębiorstwami 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

RELACJE Z OTOCZENIEM 

 silny regionalny ośrodek kształcenia kadr w zakresie logi-
styki, zarządzania i inżynierii produkcji, zarządzania 
oraz turystyki i rekreacji  

 rozwój instrumentów rynku pracy wspierających posze-
rzanie oferty dydaktycznej Wydziału np. studiów pody-
plomowych i szkoleń 

 udział Wydziału w Forum Dziekanów Wydziałów Zarzą-
dzania Uczelni Technicznych i Wojskowych 

 długotrwała i owocna współpraca z Siecią Badawczą 
Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji 
w Radomiu 

 wysoka renoma Wydziału w środowisku społeczno- 
-gospodarczym województwa podlaskiego 

 funkcjonowanie Rady Przedsiębiorców przy Wydziale 
Inżynierii Zarządzania  

 spójność oferty Wydziału z inteligentnymi specjaliza-
cjami w kraju/regionie 

 organizacja Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego 
 realizacja projektów międzynarodowych budujących 

silne relacje z przedsiębiorstwami,  
np. projekt GoSmart BSR 

 niewystarczające wykorzystanie potencjału 
Rady Przedsiębiorców w działalność Wy-
działu 

 brak modelu współpracy z instytucjami  
samorządowymi i administracją publiczną 

 ograniczone formy promocji Wydziału 
w mediach społecznościowych (w języku 
polskim i angielskim)  
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

OBSZAR ZARZĄDZANIA 

 funkcjonujący na Wydziale system motywacyjny pra-
cowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych 
umożliwiający gratyfikację pracowników za wyróżniającą 
się działalność 

 wysoka zdolność pracowników do pracy grupowej 
 wysoki poziom zaangażowania i motywacji wewnętrznej 

pracowników Wydziału 
 poczucie wspólnoty i wysoki stopień utożsamiania się 

pracowników z Wydziałem  
 otwartość na zmiany i ciekawość poznawcza pracowni-

ków, doktorantów i studentów 
 wspieranie prozdrowotnych zachowań pracowników 

i studentów (zdrowy „WIZ”) 
 kultura organizacyjna promująca ideę pomocy koleżeń-

skiej  
 udogodnienia infrastrukturalne dla studentów niepeł-

nosprawnych 
 funkcjonowanie strefy relaksu dla pracowników, dokto-

rantów i studentów  

 ograniczone możliwości finansowe jed-
nostki 

 wysoki poziom biurokratyzacji  
 brak systemów elektronicznych do wspie-

rania zarządzania Wydziałem, w tym elek-
tronicznego systemu zarządzania doku-
mentacją 

 brak jasno określonej ścieżki rozwoju za-
wodowego pracowników administracyj-
nych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 utrzymująca się wysoka popularność studiowania  
na takich kierunkach, jak: zarządzanie, logistyka, 

 rosnące zainteresowanie studentów z zagranicy studio-
waniem w województwie podlaskim 

 rosnące zapotrzebowanie pracodawców na kierunki  
zamawiane (dedykowany proces kształcenia) 

 tendencje do indywidualizacji podejścia do kształcenia 
(zgodnie z profilem, zdolnościami studenta, praca 
na mocnych stronach, tutoring)  

 lokalizacja Uczelni w pobliżu granicy kraju i granicy UE 
stwarzająca możliwość pozyskania studentów z krajów 
ościennych  

 promocja proekologicznego/prozdrowotnego stylu życia 
znajdująca swoje odzwierciedlenie w programach 
kształcenia  

 polityka uprzywilejowania wybranych  
kierunków studiów nie objętych ofertą  
Wydziału 

 spadek liczby kandydatów na studia zwią-
zany z niżem demograficznym i sytuacją 
epidemiologiczną 

 odpływ najlepszych kandydatów na studia 
na inne uczelnie akademickie o wyższej 
renomie 

 nasycenie rynku edukacji studiami niesta-
cjonarnymi 

 rosnąca konkurencja pomiędzy polskimi 
i zagranicznymi uczelniami spowodowana 
popularyzacją kształcenia na odległość 

 negatywny wpływ technologii na relacje 
międzyludzkie 

 deprecjacja wykształcenia na poziomie 
wyższym 

 niskie wyniki egzaminów maturalnych 
w najbliższych latach wynikające z sytuacji 
epidemiologicznej 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

 dostępność finansowania nauki i szkolnictwa  
wyższego w Polsce ze źródeł pozabudżetowych  
(krajowych i zagranicznych) 

 lokalizacja Uczelni w pobliżu granicy kraju  
i granicy UE stwarzająca możliwość tworzenia trans-
granicznych zespołów naukowych 

 rosnące znaczenie zespołów interdyscyplinarnych 
 rozwój nowych szkół naukowych 
 regionalne i lokalne strategie rozwojowe zgodne  

z tematyką badawczą Wydziału 

 zmieniające się zasady ewaluacji dyscypliny 
naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości 

 relatywnie niskie nakłady budżetowe  
na szkolnictwo wyższe w porównaniu  
do innych krajów europejskich 

 brak klarownej i przejrzystej polityki rządu 
ukierunkowanej na wspieranie ośrodków  
naukowych 

 uzależnienie wysokości przyznawanej sub-
wencji badawczej od poziomu kosztochłon-
ności dyscypliny naukowej  

 istotne zagrożenia wyników ewaluacji spo-
wodowane słabym dorobkiem pojedynczych 
pracowników  

 wzrost koncentracji kapitału intelektualnego 
w dużych ośrodkach akademickich 

 polityka uprzywilejowania kierunków badań 
naukowych w obrębie wybranych dyscyplin 
naukowych 

 niespójna polityka Ministerstwa 
w zakresie oceny czasopism naukowych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

RELACJE Z OTOCZENIEM 

 nowe możliwości współpracy z 
interesariuszami wynikające z realizacji międzynaro-
dowych projektów badawczych i dydaktycznych  

 rosnąca skłonność biznesu do wsparcia działalności 
uczelni 

 rozwój nowych, różnorodnych form współpracy inicjo-
wanych ze strony biznesu i administracji 

 potencjał współpracy z Białostockim Parkiem Nau-
kowo-Technologicznym (BPN-T) i Parkiem Naukowo-
Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach  

 rosnące zapotrzebowanie na ekspertyzy  
i badania ze strony otoczenia  

 percepcja społeczna województwa podla-
skiego jako regionu peryferyjnego skutku-
jąca marginalizacją znaczenia uczelni  
w krajowej i europejskiej przestrzeni akade-
mickiej 

 niska skłonność biznesu do finansowania 
sfery B+R 

 utrzymujący się kryzys gospodarczy związany 
z pandemią COVID-19  

 zerwanie więzi z interesariuszami  
z powodu pandemii 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

OBSZAR ZARZĄDZANIA 

 wzrost poziomu dywersyfikacji źródeł finansowania 
uczelni 

 wzrost otwartości Uczelni na nowe koncepcje zarzą-
dzania  

 promowanie idei empowermentu 
 preferencje dla słabiej rozwiniętych regionów kraju  
 rosnące znaczenie Regionalnego Systemu Innowacji 

 skomplikowany i nieprzewidywalny system 
zarządzania uczelniami publicznymi mający 
swoje umocowanie ustawowe 

 pogłębiający się brak zainteresowania pracą 
na Uczelni  

 wyższe koszty inwestycji i utrzymania infra-
struktury 

 spadek prestiżu i pozycji społecznej zawodu 
nauczyciela akademickiego 

 spadek społecznej percepcji wartości  
wykształcenia wyższego 

 adaptacja wzorców korporacyjnych  
w zarządzaniu uczelnią 

 upadek autonomii Wydziału w wyniku regu-
lacji prawnych 
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FUTURE WHEEL 

Podczas zainicjowanych w 2018 roku prac nad analizą STEEPVL, w grupie czynników otoczenia 
zewnętrznego Wydziału Inżynierii Zarządzania nie uwzględniono czynnika o zdarzeniu bez-
precedensowym dla funkcjonowania Wydziału Inżynierii Zarządzania – pandemii COVID 19. 
Biorąc pod uwagę fakt, że pandemia wywiera wpływ na wszystkie obszary strategiczne oraz 
mając na uwadze konieczność szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia, zidentyfi-
kowano możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje przedłużającej się pandemii w ob-
szarach strategicznych: działalności dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej, relacji 
z otoczeniem, obszarze zarządzania oraz internacjonalizacji. W tym celu wykorzystano tech-
nikę koła przyszłości (futures wheel), która umożliwia identyfikację konsekwencji pierw-
szego, drugiego oraz trzeciego stopnia w wypadku zdarzenia, które może mieć znaczący 
wpływ na funkcjonowanie jednostki (rysunek 4). 

  
Rysunek 4. Konsekwencje pandemii w obszarach strategicznych 
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Do konsekwencji pierwszego stopnia należy zaliczyć: wirtualizację procesu dydaktycznego, 
ograniczoną mobilność pracowników nauki, osłabione relacje z otoczeniem, wirtualizację  
organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz wirtualną internacjonalizację. Konsekwencje 
pierwszego stopnia pociągają za sobą konsekwencje drugiego oraz trzeciego stopnia.  

Zaprezentowane konsekwencje trzeciego stopnia, które zidentyfikowano poprzez konse-
kwencje pierwszego oraz drugiego stopnia, czyli:  

 osłabienie poczucia wspólnoty akademickiej, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej 
(konsekwencja o charakterze pozytywnym), niższe kwalifikacje zawodowe absol-
wenta, (w obszarze działalności dydaktycznej); 

 spadek jakości badań i możliwości publikacyjnych, trudności w budowaniu trwałych 
relacji w zespołach naukowych (w obszarze działalności naukowo-badawczej); 

 ograniczona rola Wydziału w kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej regionu, 
niższe zaangażowanie interesariuszy na rzecz rozwoju Wydziału (w obszarze relacji 
z otoczeniem); 

 trudności w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wspólnych wartościach,  
obniżona skuteczność zarządzania Wydziałem, ryzyko zahamowania inwestycji infra-
strukturalnych (w obszarze zarządzania); 

 zwiększenie liczby międzynarodowych zespołów projektowych, wzrost aktywności  
w międzynarodowych wirtualnych przedsięwzięciach pracowników, doktorantów 
i studentów (konsekwencje o charakterze pozytywnym) (w obszarze internacjonali-
zacji) 

przełożyły się pośrednio bądź bezpośrednio na sformułowanie celów strategicznych w ob-
szarach działalności Wydziału Inżynierii Zarządzania. 
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WARTOŚCI WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 

Uniwersalnym, ponadczasowym, a jednocześnie najważniejszym fundamentem społeczności 
akademickiej Wydziału Inżynierii Zarządzania jest zestaw wartości pokazujących, w jakim 
kierunku, i w jaki sposób zamierzamy kształtować naszą przyszłość. Wartości te odzwiercie-
dlają nasze relacje w poczwórnej helisie nauka-biznes-administracja-społeczeństwo 
oraz nasz stosunek do drugiego człowieka i środowiska przyrodniczego. Zestaw wartości  
Wydziału Inżynierii Zarządzania obejmuje: 

Dążenie do doskonałości 
Osiąganie coraz wyższej jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania Wydziału – w dzia-
łalności naukowej odpowiadającej na potrzeby biznesu i społeczeństwa, w zapewnianiu  
międzynarodowych standardów kształcenia, w budowaniu wartościowych relacji z otocze-
niem zewnętrznym, a także w decyzjach dotyczących rozwoju Wydziału.  

Wzajemny szacunek  
Tworzenie i umacnianie kultury organizacyjnej, promującej wzajemny szacunek wszystkich 
członków społeczności akademickiej Wydziału, poprzez okazywanie empatii i akceptowanie 
odmiennego punktu widzenia; dostrzeganie emocji innych oraz reagowanie na nie w odpo-
wiedzialny sposób, a także wsłuchiwanie się w potrzeby drugiego człowieka. 

Otwartość i współpraca 
Propagowanie postaw otwartego patrzenia na świat, odważne poszukiwanie nowych obsza-
rów eksploracji naukowej, tolerancja dla różnych idei i poglądów w dyskusji akademickiej; 
upowszechnianie wśród studentów, doktorantów, pracowników i zewnętrznych interesariu-
szy Wydziału Inżynierii Zarzadzania przekonania o zaletach pracy grupowej, realizowanej 
w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku, a także wspieranie tworzenia tego 
typu zespołów.  

Różnorodność 
Kształtowanie środowiska pracy akceptującego różnorodność poglądów i realizowanych  
badań naukowych, promującego różnorodność kulturową studentów i pracowników 
oraz wspierającego współpracę i współtworzenie wartości z różnymi grupami interesariuszy. 

Społeczna odpowiedzialność 
Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju Wydziału, uwzględniającego aspekty 
ochrony środowiska oraz rozwoju kapitału społecznego poprzez: dobrowolne angażowanie 
się społeczności akademickiej Wydziału na rzecz inicjowania pozytywnych zmian w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym i budowania lepszej przyszłości; promowanie wolontariatu pra-
cowniczego i studenckiego; angażowanie się w działalność charytatywną oraz promowanie 
zdrowego stylu życia i bezpiecznych warunków pracy.  
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Transparentność 
Transparentność to przejrzystość i jawność procedur, standardów i sposobu funkcjonowania 
Wydziału w relacji ze wszystkimi interesariuszami, ale także styl uprawiania nauki. Takie po-
dejście jest przejawem uczciwości i rzetelności, a wszystkim zaangażowanym grupom daje 
poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w konsekwencji buduje wzajemne zaufanie. 
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SCENARIUSZE ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 

Zidentyfikowane w wyniku analizy STEEPVL dwie siły napędowe rozwoju ekosystemu  
Wydziału Inżynierii Zarządzania (poziom finansowania działalności Wydziału oraz poziom 
wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego pracowników, doktorantów i studentów Wydziału 
Inżynierii Zarządzania), zgodnie z metodą scenariuszową umożliwiły zbudowanie czterech 
alternatywnych scenariuszy rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania: 

Scenariusz 1.  Wysoki poziom wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego i wysoki poziom  
finansowania działalności Wydziału 

Scenariusz 2.  Wysoki poziom wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego i niski poziom  
finansowania działalności Wydziału 

Scenariusz 3.  Niski poziom wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego i niski poziom finan-
sowania działalności Wydziału 

Scenariusz 4.  Niski poziom wsparcia rozwoju kapitału intelektualnego i wysoki poziom  
finansowania działalności Wydziału 

W wyniku przeprowadzonej burzy mózgów, bazując na akronimie nazwy Wydziału Inżynierii 
Zarządzania (WIZ), zaproponowane zostały nazwy dla poszczególnych scenariuszy następu-
jące: S1 – Wybitni I Zamożni; S2 – Wykwalifikowani I Zubożali; S3 – Wyalienowani I Zrezygno-
wani; S4 – Wyposażeni I Zagubieni. 

Prace badawcze realizowane w całym procesie badawczym pozwoliły na opracowanie krót-
kich charakterystyk czterech scenariuszy rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania w perspek-
tywie 2035 roku. 

Scenariusz 1 – Wybitni I Zamożni: Mamy do czynienia z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, 
w którym oba czynniki napędzają się wzajemnie. Wysoki kapitał intelektualny pozwala 
na efektywne pozyskiwanie środków na działalność Wydziału, co z kolei generuje fundusze 
na dalszy rozwój kapitału intelektualnego na Wydziale. 

Scenariusz 2 – Wykwalifikowani I Zubożali: Osiągnięty poziom kapitału intelektualnego jest 
wciąż zbyt niski, aby efektywnie pozyskiwać finansowanie na działalność Wydziału, ale Wy-
dział/Uczelnia konsekwentnie inwestuje w podnoszenie jakości kapitału intelektualnego. 
Przy pełnej determinacji takiego działania może ono przełożyć się na podniesienie zdolności 
do pozyskiwania finansowania na działalność Wydziału i przyczyni się do zapewnienia środ-
ków na dalsze podnoszenie kapitału intelektualnego i przejście do scenariusza 1. Brak kon-
sekwencji będzie prowadził do scenariusza 3. 

Scenariusz 3 – Wyalienowani I Zrezygnowani: W zasadzie sytuacja bez wyjścia. Niski poziom 
kapitału intelektualnego nie pozwala na skuteczne konkurowanie w pozyskiwaniu środków 
na finansowanie działalności Wydziału, co przekłada się na brak środków na rozwój kapitału 
intelektualnego. Wydaje się, że tylko zewnętrzna interwencja, albo pewnego rodzaju poświę-
cenie pracowników, mogłoby zapobiec upadkowi i pozwolić przejść do scenariusza 2. 

Scenariusz 4 – Wyposażeni I Zagubieni: Posiadany poziom kapitału intelektualnego pozwala 
czasowo skutecznie konkurować o środki na finansowanie działalności Wydziału, ale posia-
dany kapitał intelektualny bez stałego wsparcia może szybko tracić swoją jakość i przekształ-
cać się w naukowe rzemiosło, co w efekcie zmniejszy skuteczność konkurowania o te środki 
i będzie prowadziło do degradacji i stopniowe przechodzenie do scenariusza 3. 
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Rysunek 5. Scenariusze rozwoju 

Najbardziej pożądany scenariusz to scenariusz 1. W związku z tym narracja tego scenariusza 
została uszczegółowiona: 

W scenariuszu 1 występuje dodatnie sprzężenie zwrotne, w którym oba czynniki (poziom po-
zyskiwania finansowania działalności Wydziału i poziom wsparcia rozwoju kapitału intelek-
tualnego) napędzają się wzajemnie. Wysoki poziom kapitału intelektualnego pozwala  
na efektywne pozyskiwanie finansowania działalności Wydziału, co z kolei generuje fundusze 
na dalszy rozwój kapitału intelektualnego na Wydziale. Zgodnie z tym scenariuszem 
w 2035 roku Wydział Inżynierii Zarządzania jest wiodącym ośrodkiem naukowym i edukacyj-
nym w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w trójkącie Wilno-Mińsk-Warszawa. Skutecz-
nie wypełnia swoją misję jako podmiot prowadzący zaawansowane badania, krzewiący in-
nowacyjną przedsiębiorczość i oferujący wysokiej jakości nauczanie. Stabilizują się ramy 
prawne krajowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Transparentność przepisów i pro-
cedur oraz utrzymująca się zasada preferencji dla słabiej rozwiniętych regionów działają 
na korzyść sytuacji materialnej Wydziału Inżynierii Zarządzania. Pozwalają też kadrze na dłu-
goterminowe planowanie rozwoju naukowego i podejmowanie ambitnych długofalowych 
projektów z parterami krajowymi i zagranicznymi. Studiowanie na Wydziale to prestiż, 
który przyciąga ambitnych kandydatów z kraju i zagranicy. Dzięki zindywidualizowanym pro-
gramom, odkrywającym mocne strony każdego studenta, w nowoczesnych laboratoriach 
oraz przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć robotyki i sztucznej inteligencji kształci się 
menedżerów i inżynierów przygotowanych do stawiania czoła biznesowym i technologicz-
nym wyzwaniom. Najcenniejszym zasobem Wydziału Inżynierii Zarządzania jest kadra  
– dobrze wynagradzana, zorientowana na rozwój, korzystająca z przyjaznej kultury organiza-
cyjnej i koleżeńskiej atmosfery, ciesząca się zasłużonym prestiżem w lokalnej społeczności. 
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Geograficzne położenie Wydziału przestaje być postrzegane jako peryferyjne wraz z dyna-
micznym rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku i intensywną międzynarodową wymianą 
dóbr i wiedzy, która temu towarzyszy oraz coraz większemu upowszechnieniu się kształcenia 
na odległość. W tym kontekście, Wydział Inżynierii Zarządzania jest liderem badań nad logi-
stycznymi, handlowymi i technologicznymi aspektami rozwoju inicjatywy Jednego Pasa i Jed-
nej Drogi. Wydział jest kreatorem nowoczesnej gospodarki w regionie. Współtworzy sku-
teczne rozwiązania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz korzysta 
ze wsparcia kompetentnej, sprawnej administracji uczelnianej. Buduje szerokie i różnorodne 
sieci współpracy z otoczeniem i dywersyfikuje swoją ofertę dla interesariuszy. W konsekwen-
cji, znacząco wzrasta skłonność biznesu do wsparcia działalności Wydziału. Przedsiębiorstwa 
decydują się na współfinansowanie kluczowych z ich punktu widzenia kierunków studiów 
oraz na prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Wartość Wydziału jest 
dostrzegana przez władze regionalne, które aktywnie działają na rzecz jego dalszego roz-
kwitu. Potencjał Wydziału Inżynierii Zarządzania jako think-tanku jest wysoko ceniony w pro-
cesach wytyczania ścieżek innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju województwa1. 

 

  

                                                   
 

1 Opisy scenariusz zostały opracowane przez Ł. Nazarko na potrzeby prezentacji pt. Wizja rozwoju  
Wydziału Inżynierii Zarządzania w 2035 roku z okazji 25-lecia funkcjonowania Wydziału Inżynierii  
Zarządzania, Białystok 8 czerwca 2018 rok. 
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WIZJA I MISJA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 

W odniesieniu do pożądanego scenariusza rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania została 
wypracowana misja i wizja. Zastosowana technika skrzynki przyszłości (future box) pozwoliła 
na nieskrępowane udzielanie odpowiedzi przez pracowników, studentów i doktorantów 
na dwa kluczowe dla rozwoju Wydziału pytania: (a) Po co istnieje Wydział Inżynierii 
Zarządzania? (b) Jak wyobrażasz sobie Wydział Inżynierii Zarządzania w 2035 roku?  

 
Do wydrukowanego na drukarce 3D przez pracowników Katedry Zarządzania Produkcją kuli 
future box swoje odpowiedzi na dwa postawione pytania udzieliło 62 pracowników i studen-
tów. Poddane analizie odpowiedzi pozwoliły na zidentyfikowanie terminów powtarzających 
się najczęściej. Do wizualizacji wyników zastosowano chmury wyrazów (words cloud). 

a) Po co istnieje Wydział Inżynierii Zarządzania? 
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b) Jak wyobrażasz sobie Wydział Inżynierii Zarządzania w 2035 roku? 

 

Uzyskane odpowiedzi na dwa ważne pytania potwierdziły, że w kontekście przyszłego po-
strzegania Wydziału ważne dla studentów i pracowników są następujące kwestie: współ-
praca, umiędzynarodowienie oraz rozwój, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wizji i misji 
rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania. 

WIZJA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

Wydział Inżynierii Zarządzania to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się  
i społecznie odpowiedzialna jednostka naukowo-dydaktyczna, będąca z jednej 

strony ważnym podmiotem sieci współpracy w helisie nauka-biznes- 
-administracja-społeczeństwo, a z drugiej rozpoznawalnym ośrodkiem badaw-

czym, kształcącym studentów z kraju i ze świata. Siły napędowe rozwoju Wydziału 
stanowią aspiracje i oczekiwania jego interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz dążenie do internacjonalizacji w obszarze nauki i edukacji 

MISJA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

Misją Wydziału Inżynierii Zarządzania jest dążenie do doskonałości w tworzeniu 
i upowszechnianiu nauki odpowiadającej na potrzeby biznesu i społeczeństwa, 
w zapewnieniu międzynarodowych standardów kształcenia przyszłych liderów 

zmian oraz w budowaniu wartościowych relacji z otoczeniem zewnętrznym  
w atmosferze współpracy, otwartości, transparentności  

i poszanowania różnorodności. 
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HEKSAGON WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA 

Heksagon Wydziału Inżynierii Zarządzania stanowi graficzną formę przekazu treści 
odnoszących się do podstawowych elementów Strategii i ich wzajemnych relacji. Służy 
wspomaganiu procesu decyzyjnego oraz odgrywa istotną rolę w oddziaływaniu na percepcję 
opracowanej Strategii przez jej odbiorców. Heksagon odzwierciedla powiązanie celów 
strategicznych wyznaczonych w czterech głównych obszarach działalności, z misją i wizją 
Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz kluczowymi wartościami, na których bazuje rozwój 
Wydziału. Eksponuje on również ważną rolę umiędzynarodowienia działalności realizowanej 
przez Wydział.  

 
Rysunek 6. Heksagon Wydziału Inżynierii Zarządzania  
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CELE STRATEGICZNE 

Elementem każdej strategii rozwoju są cele, wskazujące co należy osiągnąć, by zapisy okre-
ślone w misji i wizji stały się rzeczywistością. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania 
jednostki, jaką stanowi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, cele strate-
giczne sformułowano w czterech obszarach jego działalności: dydaktyka, nauka i badania, 
relacje z otoczeniem oraz zarządzanie. Jednocześnie podzielono je na cele strategiczne 
pierwszego rzędu (oznaczone symbolami od 1.1. do 4.3.) oraz cele strategiczne drugiego 
rzędu, zgodnie z przyjętą logiką – osiągnięcie celów pierwszego rzędu będzie możliwe po-
przez osiągniecie celów drugiego rzędu. W ramach każdego z obszarów sformułowano dwa 
lub trzy cele strategiczne pierwszego rzędu oraz od dwóch do czterech celów drugiego rzędu.  

Biorąc pod uwagę wnioski z analizy otoczenia, jak też traktując scenariusz „Wybitni i Za-
możni” jako pożądany kierunek rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania w latach 2021-2028 
z perspektywą do 2035 roku, sformułowano także cel strategiczny o charakterze horyzontal-
nym, jakim jest umiędzynarodowienie. Cel ten stanowi wyraz aspiracji Wydziału związanych 
z dostosowaniem poziomu badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, jak też 
zarządzania do światowych standardów, pozwalających absolwentom osiągać status liderów 
zmian wdrażanych nie tylko w przestrzeni regionu czy kraju, ale także w środowisku między-
narodowym, a pracownikom na włączanie się w globalne sieci badawcze i współpracę 
z przedstawicielami najlepszych światowych ośrodków naukowych. Cel ten „przenika” 
wszystkie cztery obszary funkcjonowania Wydziału i znajduje swoje odzwierciedlenie w sfor-
mułowanych w ich ramach celach pierwszego i drugiego rzędu.  

1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
1.1. Harmonizacja oferty dydaktycznej równoważąca potrzeby rynku pracy oraz międzynaro-

dowe trendy w zakresie kształcenia 
 Rozwój wysokiej jakości, atrakcyjnej oferty kształcenia 
 Internacjonalizacja kształcenia 

1.2. Rozwój nowoczesnych form, metod i narzędzi kształcenia 
 Rozwój kształcenia zdalnego oraz e-learningu 
 Unowocześnianie pracy dydaktycznej 
 Doskonalenie kompetencji dydaktycznych  
 Rozwój zaplecza dydaktycznego  
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2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

2.1. Uzyskanie i utrzymanie co najmniej kategorii naukowej B+ w ewaluowanej dyscyplinie na-
uki o zarządzaniu i jakości, zapewniającej utrzymanie praw doktoryzowania i uzyskanie 
praw habilitowania 
 Tworzenie warunków umożliwiających dążenie do doskonałości w działalności pu-

blikacyjnej pracowników  
 Doskonalenie jakości prowadzonych badań naukowych 

2.2. Zwiększenie skuteczności w aplikowaniu o krajowe środki na finansowanie badań nauko-
wych 
 Doskonalenie kompetencji pracowników umożliwiających aplikowanie o projekty 

badawcze 
 Rozwój sieci współpracy z krajowym ośrodkami ekosystemu badań naukowych 

2.3. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia działalności naukowej pracowników 
 Rozwój szkół i specjalności naukowych będących wyróżnikiem Wydziału w między-

narodowej przestrzeni badawczej 
 Zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o międzynarodowe środki na badania na-

ukowe 

3. RELACJE Z OTOCZENIEM 
3.1. Wzmacnianie opiniotwórczej i społecznej roli Wydziału w regionie, kraju i za granicą 

 Budowanie marki Wydziału jako lidera w zakresie tworzenia rozwiązań dla biznesu 
i sektora publicznego 

 Rozwój form upowszechniania wiedzy na rzecz społeczeństwa 
 Budowa sieci współpracy z absolwentami Wydziału 

3.2. Współtworzenie wartości we współpracy Wydziału z otoczeniem 
 Współpraca Wydziału z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą 
 Współpraca z interesariuszami społeczno-gospodarczymi na rzecz profesjonalizacji 

kształcenia 
 Promowanie dwustronnego transferu wiedzy i technologii  

4. OBSZAR ZARZĄDZANIA 
4.1. Doskonalenie kultury organizacji Wydziału jako jednostki uczącej się i społecznie od-

powiedzialnej  
 Kształtowanie wśród pracowników, doktorantów i studentów kultury organizacyjnej 

opartej na systemie wspólnych wartości  
 Tworzenie warunków (w tym wspieranie i motywowanie) do kierunkowego rozwoju 

kadry naukowej, dydaktycznej oraz administracyjnej 

4.2. Wydział nowoczesny i przyjazny pracownikom, doktoratom i studentom 
 Rozwój infrastruktury Wydziału 
 Propagowanie zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa pracy wśród pracowników, 

doktorantów i studentów 

4.3. Adaptacja nowoczesnych koncepcji do zarządzania Wydziałem 
 Kształtowanie kultury Lean Management 
 Wydział zorientowany na przyszłość i twórcze rozwiązywania problemów
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DZIAŁANIA STRATEGICZNE I ICH MIERNIKI 

Osiągnięcie celów strategicznych drugiego rzędu będzie możliwe dzięki realizacji działań 
strategicznych. Biorąc pod uwagę potencjał Wydziału, a także zidentyfikowane szanse  
i zagrożenia jego rozwoju, do każdego celu zaproponowano od 2 do 5 działań, które zesta-
wiono w tabelach uwzględniających poszczególne obszary funkcjonowania Wydziału Inży-
nierii Zarządzania. Do każdego działania zaproponowano mierniki umożliwiające poten-
cjalną ewaluację stopnia ich realizacji w procesie monitoringu lub aktualizacji dokumentu.  
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1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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. 
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Rozwój wysokiej  
jakości, 

atrakcyjnej oferty 
kształcenia 

1.1.1. Pozyskanie kolejnych między-
narodowych akredytacji po-
twierdzających wysoką jakość 
kształcenia 

 Liczba nowych akredytacji między-
narodowych 

1.1.2. Rozwijanie mobilności  
(w tym wirtualnej) studentów 
i pracowników Wydziału Inży-
nierii Zarządzania 

 Liczba studentów i nauczycieli 
uczestniczących w mobilnościach  

1.1.3. Uruchamianie studiów podyplo-
mowych, kursów i szkoleń zawo-
dowych, zgodnych z zapotrze-
bowaniem rynku pracy 

 Liczba uruchomionych studiów po-
dyplomowych, kursów i szkoleń za-
wodowych  

 Liczba absolwentów studiów po-
dyplomowych oraz liczba uczest-
ników kursów i szkoleń zawodo-
wych  

1.1.4. Systematyczne monitorowanie 
i doskonalenie programów stu-
diów w dialogu z interesariu-
szami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi Wydziału 

 Liczba zmian o charakterze dosko-
nalącym 

 Liczba i wynik akredytacji ze-
wnętrznych np. PKA 

1.1.5. Doskonalenie programów nau-
czania poprzez wdrożenie  
Programu Turingu Studenckiego 
(PTS) 

 Liczba nauczycieli i studentów za-
angażowanych w realizację pro-
gramu 

Internacjonaliza-
cja kształcenia 

1.1.7. Szeroki udział studentów i pra-
cowników w międzynarodowych 
projektach edukacyjnych 

 Liczba studentów i nauczycieli 
uczestniczących w realizacji mię-
dzynarodowych projektów eduka-
cyjnych 

 Liczba i wartość realizowanych 
przez Wydział międzynarodowych 
projektów edukacyjnych 

1.1.8. Zwiększenie liczby studentów  
z zagranicy studiujących w ra-
mach regularnej oferty studiów  

 Procentowy udział studentów  
z zagranicy w strukturze studen-
tów studiujących na Wydziale In-
żynierii Zarządzania 

1.1.9. Zapewnienie szkoleń i atrakcyj-
nych wydarzeń dla studentów 
zagranicznych 

 Liczba szkoleń i wydarzeń prze-
prowadzonych w całości w języku  
angielskim 
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Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Rozwój  
kształcenia  
zdalnego  

oraz  
e-learningu 

1.2.1. Zwiększenie liczby zajęć reali-
zowanych w trybie on-line  
przez profesorów ze współpra-
cujących ośrodków krajowych  
i zagranicznych  

 Udział liczby godzin przeprowa-
dzonych w trybie on-line w ogól-
nej  
liczbie godzin dydaktycznych 

1.2.2. Rozwijanie na Wydziale oferty 
przedmiotów realizowanych 
zdalnie w ramach programów 
nauczania  

 Liczba przedmiotów  

1.2.3. Przygotowanie i uruchomienie 
otwartych kursów dokształca-
jących e-learningowych  
(także w języku angielskim) 

 Liczba kursów e-learningowych 

Unowocześnianie 
pracy  

dydaktycznej 

1.2.4. Wykorzystanie nowoczesnych 
narzędzi kształcenia (np. colla-
borative learning, mentoring, 
tutoring, coaching)  

 Liczba wykorzystanych nowocze-
snych narzędzi kształcenia 

 Liczba studentów objętych nowo-
czesnymi narzędziami  

1.2.5. Wzbogacenie treści kształcenia 
o praktyczną wiedzę  
i umiejętności 

 Liczba zajęć, które są prowadzone 
przez praktyków  

Doskonalenie 
kompetencji  

dydaktycznych 

1.2.6. Udział pracowników w szkole-
niach metodycznych  

 Liczba szkoleń 
 Liczba uczestników szkoleń  

1.2.7. Aplikowanie o granty i projekty 
umożliwiające rozwój kompe-
tencji dydaktycznych  

 Wartość pozyskanych środków 
na rozwój kompetencji dydaktycz-
nych 

Rozwój  
zaplecza  

dydaktycznego  
 

1.2.8. Aplikowanie o granty i projekty 
umożliwiające rozwój infra-
struktury dydaktycznej 

 Wartość pozyskanych środków  
na rozwój infrastruktury dydaktycz-
nej  

1.2.9. Modernizacja zaplecza dydak-
tycznego w zakresie wyposaże-
nia w nowoczesną infrastruk-
turę  

 Liczba zmodernizowanych labora-
toriów i pomieszczeń dydaktycz-
nych 

 Nakłady na modernizację zaplecza 
dydaktycznego  
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2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

Cel  
strategiczny  
pierwszego 

rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Tworzenie  
warunków  

umożliwiających  
dążenie  

do doskonałości  
w działalności  
publikacyjnej  
pracowników  

2.1.1. Zwiększenie wsparcia w pro-
cesie publikacyjnym  

 Wysokość środków przeznaczo-
nych na publikacje 

 Liczba cytowań  

2.1.2. Doskonalenie systemu moni-
toringu dorobku publikacyj-
nego pracowników 

 Liczba publikacji i ich punktacja  
 Wskaźnik dywersyfikacji mierzony 

liczbą wysokopunktowanych cza-
sopism naukowych  

Doskonalenie  
jakości  

prowadzonych  
badań naukowych 

2.1.3. Zwiększenie wsparcia  
dla kluczowych kierunków 
badań prowadzonych  
na Wydziale 

 Wysokość środków przeznaczo-
nych na wsparcie kluczowych kie-
runków badań 

2.1.4. Organizacja wydarzeń nau-
kowych  

 Liczba zorganizowanych wydarzeń 
naukowych  

 Liczba uczestników  
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Doskonalenie 
kompetencji  
pracowników 

umożliwiających  
aplikowanie  
o projekty  
badawcze 

2.1.1. Organizacja szkoleń i warsz-
tatów podnoszących poziom 
umiejętności związanych 
z przygotowywaniem wnio-
sków grantowych 

 Liczba zorganizowanych szkoleń 
i warsztatów  

 Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach i warsztatach 

 Liczba i wartość uzyskanych gran-
tów krajowych 

Rozwój sieci 
współpracy  
z krajowym  
ośrodkami  

ekosystemu  
badań  

naukowych 

2.1.2. Doskonalenie współpracy 
z interesariuszami zewnętrz-
nymi Wydziału 

 Liczba zorganizowanych spotkań 
 Liczba uczestników spotkań 
 Liczba wspólnych inicjatyw 

2.1.3. Budowanie trwałych relacji  
z ośrodkami naukowymi 
w kraju  

 Liczba wspólnie złożonych i pozy-
skanych wniosków  
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Cel  
strategiczny  
pierwszego 

rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Rozwój szkół 
i specjalności  

naukowych  
będących  

wyróżnikiem  
Wydziału  

w międzynarodo-
wej przestrzeni 

badawczej 

2.3.1. Realizacja wspólnych inicja-
tyw badawczych  

 Liczba podjętych inicjatyw badaw-
czych  

2.3.2. Rozwijanie współpracy 
z międzynarodowymi organi-
zacjami i towarzystwami  
naukowymi 

 Liczba osób pełniących funkcje 
w międzynarodowych organiza-
cjach i towarzystwach naukowych 

 Liczba wspólnych inicjatyw badaw-
czych  

Zwiększenie  
skuteczności 

w ubieganiu się 
o międzynaro-
dowe środki 
na badania  
naukowe 

2.3.3. Rozszerzenie współpracy 
z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi 

 Liczba pozyskanych grantów zagra-
nicznych (w tym Horyzont Europa) 

 Wartość pozyskanych grantów za-
granicznych (w tym Horyzont Eu-
ropa) 

2.3.4. Rozwój międzynarodowych 
zespołów badawczych 

 Liczba publikacji przygotowanych 
w międzynarodowym składzie 

 Liczba grantów pozyskanych 
przez międzynarodowe zespoły  
(w tym Horyzont Europa) 

 Wartość grantów pozyskanych 
przez międzynarodowe zespoły  
(w tym Horyzont Europa) 
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3. RELACJE Z OTOCZENIEM 

Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Budowanie marki  
Wydziału  

jako lidera  
w zakresie  
tworzenia  
rozwiązań  

dla biznesu 
i sektora  

publicznego  
w regionie  

3.1.1. Opracowanie i promocja bazy 
ekspertów Wydziału 

 Liczba aktywności pracowników 
w mediach  

 Liczba pracowników uczestniczą-
cych w konferencjach i wydarze-
niach branżowych  

3.1.2. Utworzenie centrum ekspertyz 
i badań na rzecz sektora  
biznesu i instytucji samorządo-
wych  

 Liczba opracowanych ekspertyz 
i projektów  

 Wartość ekspertyz i zrealizowa-
nych projektów badawczych  

3.1.3. Zachęcanie i promowanie 
udziału pracowników w orga-
nach doradczych i zarządczych 
przedsiębiorstw i instytucji  
publicznych  

 Liczba pracowników zasiadających 
w organach doradczych i zarząd-
czych 

Rozwój form  
upowszechniania  

wiedzy  
na rzecz  

społeczeństwa 

3.1.4. Realizacja programów upo-
wszechniających wiedzę dedy-
kowanych dla szkół średnich  

 Liczba zorganizowanych inicjatyw  
 Liczba uczestników spotkań  

3.1.5. Upowszechnianie wiedzy me-
nedżerskiej na uniwersytetach 
dziecięcych i uniwersytetach 
trzeciego wieku  

 Liczba pracowników wygłaszają-
cych prelekcje 

 Liczba absolwentów EUD  
(ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego) 

3.1.6. Organizacja konkursów i szko-
leń o tematyce biznesowej  

 Liczba uczestników konkur-
sów/szkoleń  

 Liczba zorganizowanych konkur-
sów/szkoleń  

Budowa sieci 
współpracy  

z absolwentami 
Wydziału 

3.1.7. Szerokie upowszechnianie  
informacji o osiągnięciach  
absolwentów Wydziału  
w mediach 

 Liczba publikacji/postów 

3.1.8. Uczestnictwo absolwentów  
w zajęciach dydaktycznych  
i wydarzeniach organizowanych 
na Wydziale  

 Liczba zrealizowanych spotkań 
 Liczba absolwentów uczestniczą-

cych w zajęciach  
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Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Budowanie  
rozpoznawalno-

ści Wydziału 
wśród ośrodków  

naukowych 
w kraju  

i za granicą 

3.2.1.  Przystępowanie Wydziału 
do sieci współpracy  
(np. ECSITE) 

 Liczba wspólnie zrealizowanych 
przedsięwzięć  

3.2.2. Wspieranie tworzenia marek 
osobistych pracowników nauko-
wych Wydziału  

 Liczba form wsparcia  

Współpraca  
z interesariu-

szami społeczno- 
-gospodarczymi  

na rzecz  
profesjonalizacji 

kształcenia 

3.2.3. Poddawanie programów 
kształcenia akredytacji i certy-
fikacji krajowej i międzynaro-
dowej 

 Liczba akredytowanych i certyfiko-
wanych programów kształcenia 

3.2.4. Zwiększenie aktywności Rady 
Przedsiębiorców (RP)  

 Liczba podjętych działań  
we współpracy z Radą Przedsię-
biorców 

3.2.5. Zwiększenie zaangażowania  
interesariuszy zewnętrznych 
w proces kształcenia  

 Liczba zaangażowanych interesa-
riuszy zewnętrznych  

3.2.6. Rozwijanie inicjatyw społecz-
nych angażujących studentów 
na rzecz interesariuszy ze-
wnętrznych  

 Liczba podjętych inicjatyw  

Promowanie  
dwustronnego 

transferu wiedzy  
i technologii 

3.2.7. Realizacja we współpracy  
z partnerami ze sfery biznesu 
przedsięwzięć o charakterze 
wdrożeniowym 

 Liczba pozyskanych i zrealizowa-
nych prac wdrożeniowych  
przy współpracy z przedsiębior-
stwami 

3.2.8. Pozyskanie i realizacja eksper-
tyz związanych z innowacyjno-
ścią przedsięwzięć bizneso-
wych oraz transferem 
technologii do przedsiębiorstw 

 Liczba ekspertyz związanych  
z innowacyjnością przedsięwzięć 
biznesowych oraz transferem 
technologii do przedsiębiorstw 

3.2.9. Rozwijanie współpracy z insty-
tucjami pośredniczącymi 
w transferze technologii 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć  
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4. OBSZAR ZARZĄDZANIA 

Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Kształtowanie 
wśród  

pracowników,  
doktorantów  
i studentów  

kultury  
organizacyjnej 

opartej  
na systemie 
wspólnych  
wartości  

4.1.1. Praktykowanie partycypacyj-
nego stylu zarządzania 

 Liczba rozwiązań zrealizowanych 
z udziałem interesariuszy  
wewnętrznych  

 Liczba oddolnych inicjatyw  
przyjętych do realizacji  

4.1.2. Angażowanie pracowników, 
doktorantów i studentów 
w przedsięwzięcia prospo-
łeczne  

 Liczba inicjatyw  

4.1.3. Kształtowanie wśród pracow-
ników, doktorantów i studen-
tów postaw opartych  
na współpracy, szacunku  
i wzajemnej pomocy 

 Liczba wspólnych inicjatyw  

Tworzenie  
warunków  

(w tym wspieranie 
i motywowanie) 

do kierunkowego 
rozwoju  

kadry naukowej,  
dydaktycznej  

oraz administra-
cyjnej 

4.1.4. System wsparcia ukierunko-
wany na doskonalenie kompe-
tencji pracowników  

 Liczba zorganizowanych inicjatyw 
(szkoleń, kursów)  

 Liczba pracowników podnoszą-
cych swoje kompetencje 

 Wartość środków wydatkowanych 
na podnoszenie kompetencji  
pracowników 

4.1.5. Doskonalenie metod  
i form samorozwoju,  
takich jak np. mentoring,  
coaching 

 Liczba zainicjowanych programu 
tutoringu i coachingu 

 Liczba pracowników, doktorantów 
i studentów objętych programami 
tutoringu i coachingu 
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Cel  
strate-
giczny 

pierwszego 
rzędu 

Cel  
strategiczny  

drugiego rzędu 
Działania Miernik 
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Rozwój  
infrastruktury  

Wydziału 

4.2.1. Tworzenie odpowiednich  
warunków dla osób niepełno-
sprawnych i z dysfunkcjami,  
w tym zapewnienie dostępności 
cyfrowej 

 Wartość inwestycji przeznaczo-
nych na rozwój infrastruktury 
dla osób niepełnosprawnych 

 Liczba podstron www i dokumen-
tów spełniających wymogi  
dostępności cyfrowej 

4.2.2. Wdrażanie proekologicznych 
rozwiązań infrastrukturalnych 
na kampusie Wydziału 

 Liczba i rodzaj zastosowanych 
rozwiązań proekologicznych 

 Wartość środków wydatkowanych 
na inwestycje proekologiczne 

Propagowanie 
zdrowego  
stylu życia  

i bezpieczeństwa 
pracy wśród  

pracowników,  
doktorantów  
i studentów  

4.2.3. Realizacja programu  
„Zdrowy i bezpieczny WIZ” 

 Liczba aktywności popularyzują-
cych zdrowy styl życia i bezpie-
czeństwa pracy 

 Liczba zrealizowanych przedsię-
wzięć poprawiających aktywność 
fizyczną i psychiczną pracowni-
ków i studentów  
(np. wellness 3.0, joga, tai-chi,  
rekreacja, integracja) 

4.2.4. Program wsparcia pracowników, 
doktorantów i studentów  
w sytuacjach kryzysu i zagroże-
nia (np. pandemia) 

 Liczba podjętych inicjatyw 
 Rodzaj i skala udzielonego  

wsparcia 
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Kształtowanie kul-
tury Lean  

Management 

4.3.1. Wdrażanie koncepcji/narzędzi 
Lean Management opartych  
na wartościach dla interesa-
riuszy 

 Liczba podjętych inicjatyw  

4.3.2. Wdrożenie programu ciągłego 
doskonalenia i eliminacji 
marnotrawstwa  

 Liczba usprawnień 
 Wartość oszczędności 

4.3.3. Doskonalenie systemu komuni-
kacji i wymiany informacji  
(wewnętrznej i zewnętrznej) 

 Liczba inicjatyw podjętych 
na rzecz poprawy komunikacji  

Wydział  
zorientowany 
na przyszłość  

i twórcze rozwią-
zywania proble-

mów 

4.3.4. Kształtowanie kultury perspek-
tywicznego myślenia wśród  
pracowników, doktorantów 
i studentów 

 Liczba inicjatyw  
na rzecz twórczego  
rozwiązywania problemów 

4.3.5. Prospektywna analiza szans  
rozwojowych Wydziału 

 Liczba wdrożonych innowacyjnych 
rozwiązań organizacyjnych 

 




