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Misja Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Przyjęty w czerwcu 2012 r. przez Senat UJ Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie stanowi, iż od czasu powołania przez wielkich fundatorów: króla Kazimierza Wielkiego, św. 

Królową Jadwigę oraz króla Władysława Jagiełłę: 

„uczeni i wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i 

przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. W ramach tej misji mieściła się też zawsze 

patriotyczna służba Narodowi i Państwu Polskiemu, zaś troską Państwa było zapewnienie Uniwersytetowi 

środków do działania na chlubę i pożytek kraju.  

Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w 

Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego 

wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w 

murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej.  

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w 

atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i 

dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie 

przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, 

przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym 

oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu powinni być wierni 

zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 

2003 roku.  

Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie ważnym zadaniem 

Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. Dlatego stworzenie jak najlepszych warunków 

kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem 

działania wszystkich pracowników uczelni.  

Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest bardzo 

ważnym czynnikiem aktywności i rozwoju Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej 

zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie nauki w UJ 

oraz do prowadzenia prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów (…)”.  

Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 2012  
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Misja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 

2000 r. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych rozpoczął działalność 1 

października 2001 r. Jako członkowie jednej z najmłodszych jednostek organizacyjnych w 

strukturze UJ, jego pracownicy są świadomi znaczenia historii i tradycji oraz wypracowanych 

w przeszłości wzorów postaw akademickich i dokonań uczonych, którzy pracując w murach 

Alma Mater Jagiellonica przyczynili się do zbudowania jej prestiżu i międzynarodowej 

pozycji. Pamięć o przeszłości i akademickich tradycjach ustalonych przez poprzedników 

stanowi dla nich inspirację także przy wyznaczaniu kierunków rozwoju Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zobowiązaniem jest też dla nich misja Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni, wiążąca się z ochroną podstawowych wartości 

ludzkich przed zagrożeniami współczesnego, zmieniającego się i pełnego napięć świata. 

Zarówno powołanie Wydziału, jego sprawne funkcjonowanie i stały rozwój są 

wyrazami przeświadczenia o potrzebie wypracowywania nowych form badania zmieniającej 

się rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz interdyscyplinarnego nauczania o niej. 

Działalność Wydziału to odzwierciedlenie przekonania naszej społeczności akademickiej  o 

niezbędności elastycznego dostosowywania form dydaktyki uniwersyteckiej do pozyskanej w 

badaniach wielodyscyplinarnej wiedzy, znajdujące wyraz w tworzeniu i rozwijaniu nowych 

kierunków i specjalizacji, wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału. Zarówno 

działalność badawcza, jak i dydaktyczna WSMiP koncentruje się na ważkich problemach, 

których poznanie pozwala lepiej zrozumieć procesy kulturowe, polityczne i społeczne 

zachodzące we współczesnym świecie. Naukowa i dydaktyczna aktywność Wydziału 

prowadzona jest w przekonaniu, że zdobyta wiedzą i kompetencje są istotne z punktu 

widzenia interesów Państwa Polskiego oraz przydatne dla środowiska społecznego. Także 

dlatego niezbędne jest dzisiaj elastyczne dostosowywanie form dydaktyki uniwersyteckiej do 

wiedzy pozyskanej w badaniach interdyscyplinarnych, znajdujące wyraz w tworzeniu i 

rozwijaniu nowych kierunków oraz specjalizacji wzbogacających ofertę dydaktyczną 

Wydziału. Interdyscyplinarny charakter badań i dydaktyki eksponuje szczególne znaczenie 

wartości prawdy,  rzetelności naukowej, dialogu (zwłaszcza międzykulturowego), godności 

człowieka i tolerancji, stanowiąc odzwierciedlenie dewizy Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

Plus ratio quam vis. 
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Misją Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest pomnażanie dorobku 

myśli teoretycznej i badań stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych, dwóch 

dziedzinach, w których prowadzone są na Wydziale badania naukowe i studia i w których 

dąży się do kształcenia na najwyższym poziomie przyszłych kadr dla rozwoju społeczeństwa 

dbającego o najważniejsze wartości ludzkości, żyjącego w pokoju, rozwijającego gospodarkę 

w zrównoważony sposób, przy zachowaniu dbałości o stałe podnoszenie jakości i sprawności 

działania. Stawia to Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych w roli lidera 

społeczności lokalnej i krajowej, współpracującego z licznymi instytucjami społeczno-

politycznymi w tworzeniu nowych rozwiązań prowadzących do stymulacji i pielęgnacji 

rozwoju społecznego, w oparciu o wartości i zasady leżące u podstaw misji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Podejmowane przez Wydział działania zmierzają do zapewnienia najwyższej jakości 

badań naukowych oraz efektów dydaktycznych. Systematyczna współpraca z  wiodącymi 

krajowymi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi i aktorami społecznymi i 

politycznymi, a w pewnym zakresie także gospodarczymi służy rozwojowi społeczeństwa w 

regionie, kraju, Europie i świecie. W procesie dydaktycznym szczególną wagę przywiązuje 

się do kształcenia wrażliwości na humanistyczny wymiar profesji związanych z aktywnością 

polityczną i społeczną, kształtowanie postaw krytycyzmu obok rzetelności poznawczej i 

odpowiedzialności. Dzięki podejmowanym działaniom, absolwenci Wydziału poznający 

zarówno stosunki międzynarodowe, warunki bezpieczeństwa narodowego i tajniki 

rzeczywistości politycznej, jak i pogłębioną wiedzę dotyczącą poszczególnych kręgów 

kulturowych, politycznych i społecznych, a nawet poszczególnych cywilizacji współczesnego 

świata, zyskują wszechstronne przygotowanie do aktywności zawodowej na konkurencyjnym 

krajowym i międzynarodowym rynku pracy w charakterze liderów innowacji społecznych i 

politycznych, a także jako znawcy problemów wielo- i międzykulturowych.  

Wydział stale dąży do osiągnięcia jak najwyższej jakości prowadzonych badań i 

działalności dydaktycznej, a także do poprawy sprawności organizacyjnej. Trzy są bowiem 

jego główne obszary aktywności w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym: naukowa, 

dydaktyczna i organizacyjna, ich też dotyczą cele strategiczne rozwoju Wydziału, które 

pozostają aktualne w dłuższej perspektywie i których uzasadnienie ponadczasowego 

charakteru nie budzi wątpliwości. Przedmiot strategii rozwoju Wydziału stanowi natomiast 

realizacja w latach 2013-2016 takich celów strategicznych, jak podtrzymywanie i 

intensyfikowanie istniejących form współpracy międzynarodowej tak na polu naukowym, jak 
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i dydaktycznym, działania na rzecz internacjonalizacji oferty dydaktycznej oraz poprawa 

sprawności struktur organizacyjnych Wydziału. 

 

 

Cele strategiczne i operacyjne rozwoju  

Wydziału Międzynarodowych i Politycznych UJ w latach 2013-2016 

 

Rozwój Wydziału Międzynarodowych i Politycznych UJ w latach 2013-2016 wiąże się z  

realizacją czterech celów strategicznych w zakresie: (a) badań naukowych, (b) działalności 

dydaktycznej, (c) instytucjonalnej i funkcjonalnej organizacji pracy Wydziału, (d) zacieśniania 

kontaktów z otoczeniem zewnętrznym.  

 

Cel strategiczny 1. Wysoka jakość badań naukowych 

Cele operacyjne  

Cel 1.1. Umocnienie pozycji naukowo-badawczej Wydziału 

Wydział zamierza umocnić swoją pozycję zarówno w przeprowadzanej przez MNiSW 

parametryzacji podstawowych jednostek organizacyjnych (od roku 2006 Wydział uzyskuje 

kategorię „A”), jak i w rankingu sporządzanym przez niemieckie Centrum Rozwoju 

Szkolnictwa Wyższego [Zentrum für Hochschulentwicklung], w którym od 2009 r. jako 

jedyny wydział z Polski w dyscyplinie nauki o polityce zaliczany jest do prestiżowej 

Excellence Group. 

Cel 1.2. Zwiększenie aktywności badawczej  

Oprócz formalnych, wyrażanych rankingami mierników jakości badań naukowych, 

Wydział będzie dążyć do zwiększenia aktywności badawczej pracowników naukowych, 

doktorantów i studentów przez wspieranie różnych form współpracy międzynarodowej, 

zaangażowania w działalność krajowych i zagranicznych zespołów badawczych, promowanie 

uczestnictwa pojedynczych pracowników i zespołów w krajowych i międzynarodowych 

konkursach grantowych oraz ogłaszanie efektów badań w publikacjach o najwyższej renomie 

międzynarodowej. 

Cel 1.3. Podnoszenie jakości i prestiżu publikacji wydawanych przez Wydział 

Istotnym elementem zabiegów zmierzających do podnoszenia poziomu badań 

naukowych na Wydziale będzie podjęcie starań o wprowadzenie wydziałowego pisma 

„Politeja” na tzw. listę A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz osiągnięcie jak 
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najwyższej punktacji dla innych czasopism wydawanych przez jednostki Wydziału i przez 

jego studentów.  

Cel 1.4. Poszerzenie zakresu uprawnień do nadawania stopni naukowych  

Wydział podejmie również starania o uzyskanie nowych uprawnień do doktoryzowania 

w zakresie dyscyplin, w ramach których prowadzone są badania przez pracowników WSMiP 

(w szczególności w zakresie nauki o polityce publicznej i bezpieczeństwie, a także – co już 

czyni – w zakresie kulturoznawstwa). 

Cel 1.5. Uznanie szczególnego znaczenia wyników badań naukowych w ocenach 

okresowych pracowników i doktorantów  

Osiągnięcia naukowe pracowników stanowić będą jedno z najistotniejszych kryteriów 

ocen okresowych kadry WSMiP, dokonywanych na podstawie przejętego przez Radę 

Wydziału i systematycznie weryfikowanego na podstawie zdobytych doświadczeń zestawu 

kryteriów. Podobne działania towarzyszyć będą ocenie aktywności naukowej doktorantów, 

dokonywanej na podstawie Karty Osiągnięć Doktoranta.  

Cel 1.6. Organizacyjne i finansowe wspieranie działalności badawczej pracowników, 

doktorantów i studentów  

Wydział zamierza wspierać organizacyjnie i finansowo działalność badawczą kadry, 

doktorantów i studentów,  zarówno przez pozyskiwanie środków z dotacji zewnętrznych, jak 

i angażowanie wypracowanych środków własnych. Stałym elementem polityki jakości będzie 

coroczne nagradzanie pracowników, którzy w wydziałowych rankingach dokonań 

badawczych uzyskali najwyższe pozycje oraz inspirowanie i aktywizowanie pracowników 

osiągających najsłabsze efekty.  

Dążeniem Wydziału jest też wdrażanie skutecznego systemu motywującego pracowników 

naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale do osiągania jak najwyższego 

poziomu badań także we współdziałaniu z przybywającymi na Wydział w każdym roku 

akademickim profesorów wizytujących z różnych krajów świata oraz z przedstawicielami wielu 

innych renomowanych ośrodków badawczych. Dążenie to wymaga także pozyskiwania znacznie 

większych środków finansowych z zewnątrz (poza dotacją na działalność statutową) na 

działalność naukową i infrastrukturę badawczą. 

 

Cel strategiczny 2. Doskonalenie jakości kształcenia  

Cele operacyjne  

Cel 2.1. Powiązanie prowadzonych badań naukowych z działalnością dydaktyczną  
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WSMiP UJ traktuje dydaktyczny aspekt swojej misji jako jeden z najwyższych 

priorytetów. Oferta dydaktyczna Wydziału, podobnie jak do tej pory, konstruowana będzie na 

podstawie prowadzonych badań naukowych, z uwzględnieniem najnowszego w skali 

światowej stanu wiedzy w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, w obrębie których 

prowadzone jest kształcenie na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

oraz studiów podyplomowych. W roku 2012 prowadzony na Wydziale kierunek politologia 

został nagrodzony przez MNiSW za wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji. Celem 

Wydziału jest utrzymanie docenionego poziomu procedur na nagrodzonym kierunku i 

wykorzystane zdobytych na nim doświadczeń w procesie doskonalenia jakości kształcenia na 

innych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, w szczególności przez 

unowocześnianie oferty dydaktycznej w oparciu o badania własne pracowników Wydziału, 

uwzględnianie potrzeb otoczenia społecznego, a także rozwijanie interdyscyplinarności 

programów kształcenia. By rozwój interdyscyplinarności mógł się dokonywać, Wydział 

dążyć będzie do zbudowania studiów środowiskowych III stopnia we współpracy z 

renomowanymi placówkami dydaktycznymi z kraju i zagranicy oraz rozwijania usług 

edukacyjnych i doradczych w perspektywie uczenia się przez całe życie i na odległość. 

Istotne znaczenie ma też budowanie środowiska absolwentów współdziałających z 

Wydziałem w dziele podnoszenia jakości badań i jakości procesu kształcenia. 

 Istotne znaczenie ma też budowanie środowiska absolwentów współdziałających z 

Wydziałem w dziele doskonalenia działalności badawczej i dydaktycznej. 

Cel 2.2. Projektowanie nowych kierunków studiów i modyfikowanie już istniejących na 

podstawie diagnoz zapotrzebowania na nowe formy kształcenia  

Wydział zamierza prowadzić elastyczną politykę w zakresie proponowanej oferty 

dydaktycznej, dostosowując ją do nowych wyzwań generowanych przez dynamiczną sytuację 

społeczną w kraju i zmieniające się warunki polityki międzynarodowej oraz uwzględniając 

pojawiające się zapotrzebowanie na nowe formy kształcenia, zidentyfikowane w otoczeniu 

społecznym i międzynarodowym. WSMiP zakłada możliwość utworzenia i rozwijania 

nowych kierunków studiów bądź nowych specjalności w obrębie kierunków już istniejących 

w miarę pojawiających się diagnoz, potwierdzanych opiniami  interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych. Ich udział w konstruowaniu i doskonaleniu programów nauczania i ocenie 

uzyskiwanych efektów stanowić będzie stały element procesu poprawy jakości kształcenia, 

któremu służyć będzie w szczególności zbiór zasad składających się na Politykę jakości 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.  

Cel 2.3. Internacjonalizacja kształcenia  
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Jednym z najistotniejszych środków udoskonalania oferty dydaktycznej będzie jej 

internacjonalizacja. Obok już prowadzonych studiów (i pojedynczych kursów) w językach 

obcych, realizowanych zarówno siłami własnymi, jak i na podstawie umów konsorcyjnych z 

innymi uniwersytetami zagranicznymi, Wydział zamierza poszerzyć ten segment oferty 

dydaktycznej o nowe studia w języku angielskim (od października 2013 roku w języku tym 

prowadzone będą studia pierwszego stopnia w zakresie stosunków międzynarodowych i 

studiów regionalnych oraz studia drugiego stopnia w zakresie stosunków międzynarodowych 

z perspektywy wyszehradzkiej, w drugim przypadku wraz z uczelniami z Węgier, Czech i 

Słowacji) oraz rosyjskim, a także umocnić obecność na brytyjskim rynku edukacyjnym 

poprzez poszerzanie oferty Polskiego Ośrodka Naukowego UJ w Londynie, realizowanej już 

z powodzeniem od dwóch lat. Poszerzenie oferty o nowe studia i kursy w języku obcym  

umożliwić ma zarówno zwiększenie liczby słuchaczy zagranicznych na studiach 

prowadzonych przez Wydział, jak również pozwolić na skorelowaną z nią większą mobilność 

naszych studentów, uzyskujących, na zasadzie wzajemności, dostęp do szerszej oferty w 

ramach programów wymiany akademickiej z uczelniami partnerskimi.   

2.4. Stosowanie i doskonalenie procedur weryfikacji jakości kształcenia  

Wśród przyjętych i realizowanych w okresie 2013-2016 działań służących zakładanemu 

celowi strategicznemu wymienić należy zarówno stosowanie obowiązujących na UJ 

przepisów w zakresie działania systemu doskonalenia jakości kształcenia, jak i przyjęcie 

wewnętrznych, wydziałowych procedur weryfikacji uzyskiwanych efektów kształcenia i 

jakości pracy wykładowców. Temu celowi służyć będzie działalność Wydziałowego Zespołu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, powołanych na każdym kierunku zespołów corocznie 

oceniających efekty kształcenia, procedura przeprowadzania hospitacji i wykorzystywania 

ich wyników do poprawy jakości zajęć dydaktycznych oraz wspomniana już ustanowiona na 

Wydziale i sformalizowania w Zarządzeniu Dziekana Polityka jakości na WSMiP.  

Cel 2.5. Uznanie szczególnego znaczenia ewaluacji pracy dydaktycznej w ocenach 

okresowych pracowników 

Podobnie jak w przypadku oceny jakości badań naukowych, Wydział będzie traktował 

jakość działalności dydaktycznej jako jedno z najistotniejszych kryteriów w okresowych 

ocenach pracowników i w obowiązujących na Wydziale procedurach awansowych. Stałym 

elementem obowiązującej na Wydziale polityki jakości będzie corocznie nagradzanie osób 

uzyskujących najwyższe oceny w ankietowym systemie oceny zajęć oraz uruchamianie 

przewidzianych wewnętrznymi regulacjami procedur służących mobilizowaniu do 



 

 

8 

uzyskiwania lepszych efektów tych wykładowców, którzy  ocenieni zostali  poniżej średniej 

wydziałowej.       

                 

Cel strategiczny 3. Konsolidacja struktur organizacyjnych i doskonalenie ich 

funkcjonowania  

Cele operacyjne: 

Cel 3.1. Doskonalenia  zasad zarządzania jednostką  

Sprawne i skuteczne działanie WSMiP jest zależne od profesjonalnego zarządzania jego 

strukturami organizacyjnymi, które powinny dostarczać wsparcia zarówno studentom, 

doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych, jak i pracownikom naukowym. 

Profesjonalne zarządzanie strukturą organizacyjną zmierza w kierunku funkcjonalnego 

przeorganizowania Wydziału, które przyczyni się do wsparcia rozwoju działalności naukowej 

i udoskonalenia jakości kształcenia, a także wyhamuje negatywne skutki postępującej 

biurokratyzacji w bliższym i dalszym otoczeniu Wydziału.  

Cel 3.2. Konsolidacja struktur organizacyjnych Wydziału z uwzględnieniem rozwoju 

bazy infrastrukturalnej  

Władze Wydziału dążą nade wszystko do konsolidacji jego struktur organizacyjnych, a 

przez to również badawczych i edukacyjnych, poprzez planowane przejęcie budynku 

Collegium Chemicum lub Collegium Physicum i przeprowadzenie do niego wszystkich 

jednostek najpóźniej w 2016 roku. Efektem planowanych zabiegów będzie również 

utworzenie jednej biblioteki wydziałowej w miejsce dziesięciu istniejących dotąd niewielkich 

bibliotek poszczególnych jednostek. 

Cel 3.3. Usprawnienie procesu komunikacji i polityki informacyjnej Wydziału  

Władze WSMiP przywiązują wagę do doskonalenia procesu administrowania 

przebiegiem badań i  procesu dydaktycznego. Istotną rolę w usprawnianiu obiegu informacji i 

ułatwianiu wypełniania obowiązków odegra wspomaganie informatyczne. Wydział będzie 

udzielał wsparcia organizacyjnego pracownikom, doktorantom i studentom, dbając o wysoki, 

profesjonalny poziom obsługi, doskonalony dzięki ankietom oceniającym pracę administracji 

wydziałowej. Rezultaty ankiet stanowić będą ważny element oceny pracy administracji. 

Pracownicy uzyskujący najwyższe noty w ocenach będą nagradzani, oceniani poniżej 

średniej wydziałowej – mobilizowani do poprawy efektów swojej pracy.  

 

Cel strategiczny 4. Interakcja z otoczeniem społecznym i międzynarodowym  

Cele operacyjne  
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Cel 4.1. Intensyfikacja współdziałania z partnerami społecznymi i międzynarodowymi w 

zakresie jakości kształcenia  

WSMiP będzie dążyć do zacieśniania istniejących kontaktów z partnerami społecznymi i 

międzynarodowymi oraz do nawiązania współpracy z nowymi partnerami. Ich opinie i 

konsultacje stanowić będą ważny czynnik doskonalenia programów nauczania, pozwolą też 

elastycznie reagować na  nowe wyzwania i zapotrzebowanie na absolwentów dysponujących 

wiedzą i kompetencjami z nowych zakresów. Dzięki temu możliwe będzie proponowanie w 

ofercie dydaktycznej WSMiP nowych kierunków i specjalności.  

Cel 4.2. Intensyfikacja współdziałania z partnerami społecznymi i międzynarodowymi w 

organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych  

Wydział zamierza kontynuować dotychczasowe formy współpracy organizacyjnej z 

partnerami społecznymi i międzynarodowymi, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach 

w zakresie organizacji badań, popularyzacji nauki i przybliżania społeczności akademickiej 

zagadnień diagnozowanych przez praktyków uczestniczących w życiu społecznym, 

politycznym i międzynarodowym. Rozwijana będzie współpraca międzynarodowa zarówno 

na poziomie Wydziału, jak i poszczególnych jednostek, do których będą przybywać liczniejsi 

niż dotąd wykładowcy zagraniczni (jednostki korzystać będą coraz częściej z profesorów 

wizytujących przybywających na semestr lub głoszących co najmniej 60 godzin wykładów). 

Przewidywane jest rozpoczęcie szeroko zakrojonego programu badawczego, a także 

dydaktycznego pod ogólną nazwą „Jagiellonian Cultural Studies”, do promowania którego 

używane będzie w szczególności pismo „Politeja”, w którym kontynuowany też będzie cykl 

„numerów specjalnych”, traktujących o poszczególnych krajach, a przygotowywanych w 

oparciu o teksty pisane przez badaczy z tych krajów. Wciąż, tak w tym, jak i w innych 

czasopismach ukazujących się na Wydziale, pozyskiwani będą i do rad redakcyjnych, i do 

grona recenzentów renomowani badacze z różnych krajów. Nadal będą też organizowane 

konferencje międzynarodowe, w tym mające walor cyklicznych czy periodycznych, jak 

dotyczące problemów etniczności, stosunków polsko-rosyjskich czy chrześcijaństwa we 

współczesnym świecie. 

 

Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

Realizacja przyjętej strategii rozwoju WSMiP będzie monitorowana przez Kolegium 

złożone z dziekana, prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników samodzielnych 

katedr. Kolegium dokona przeglądu realizacji Strategii po dwóch latach od momentu jej 
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przyjęcia, proponując Radzie Wydziału ewentualne modyfikacje. Na wniosek każdego z 

członków Kolegium przegląd realizacji Strategii może zostać dokonany również w innych 

terminach i stać się podstawą do przedstawienia Radzie Wydziału propozycji zmiany 

strategii.  

Poszczególne zapisy strategii będą realizowane w oparciu o następujący harmonogram:  

1. luty 2013 r.: przyjęcie strategii wraz z powołaniem Kolegium 

2. marzec-kwiecień 2013 r.: przyjęcie strategii przez poszczególne jednostki  

3. kwiecień 2013 - styczeń 2015 r.: implementacja strategii, wraz z rocznymi 

raportami cząstkowymi przygotowywanymi przez poszczególne jednostki 

Wydziału 

4. luty 2015 r.: ewaluacja implementacji wraz z propozycją niezbędnych zmian do 

strategii. 


