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Słowo wstępne 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa to najstarsza jednostka akademicka Politechniki 

Gdańskiej. Jego tradycje sięgają powstałej w 1904 roku Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w 

Gdańsku i jej jednostek: Wydziału Maszynowego i Elektrotechniki oraz Wydziału Budowy Okrętów i 

Maszyn Okrętowych.  

Wydział realizuje misję Politechniki Gdańskiej – jest wspólnotą studentów, pracowników i 

absolwentów. Zapewnia wszystkim równe prawa, bez względu na płeć, wiek, narodowość i 

przekonania religijne. Społeczność Wydziału, zachowując swoją autonomię i uznając zasadę wolności 

nauki, słowa i sumienia, współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o zasięgu 

regionalnym, krajowym i światowym, uznającymi podobne wartości, w celu pomnażania i 

upowszechniania osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z tymi zasadami Wydział troszczy się o dostępność 

prowadzonych przez siebie studiów, starając się zapewnić młodzieży ze wszystkich środowisk równe 

szanse edukacyjne.  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa jest stale rozwijającą się jednostką naukowo-

badawczą i dydaktyczną o uznanej pozycji w kraju i za granicą. Czerpiąc z blisko 120-letniego 

dziedzictwa osiągnięć i tradycji, kształci studentów, przygotowując ich do wymagań współczesnego 

rynku pracy. Kształtuje absolwentów o rozległych horyzontach myślowych i postawach twórczych, 

przekazując im w procesie kształcenia zarówno nowoczesną wiedzę, jak i umiejętności.  

Wydział dąży także do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry i 

badaniach naukowych, wspiera i kreuje gospodarkę opartą na wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia 

ustawicznego. Świadomy swej odpowiedzialności, kształci i wychowuje młodzież akademicką w celu 

budowania pomyślnej przyszłości demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa. 

Działalność naukowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa związana jest z szeroko 

rozumianą dyscypliną inżynieria mechaniczna (ale także z inżynierią materiałową, energetyką oraz 

inżynierią biomedyczną), w której Politechnika Gdańska posiada uprawnienia do nadawania stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów 

powiązanych z tą dyscypliną, w szczególności w zakresie mechaniki i budowy maszyn, oceanotechniki, 

mechatroniki, transportu i logistyki, energetyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Wydział 

aktywnie uczestniczy w naukowych i dydaktycznych programach wymiany międzynarodowej, prowadzi 

badania naukowe na wysokim, międzynarodowym poziomie, realizuje projekty badawcze, rozwojowe 

i celowe (krajowe i międzynarodowe), kształci na wszystkich poziomach nauczania. Stwarza warunki 

do ciągłego rozwoju pracowników i ich awansu naukowego. 

Podstawowe czynniki determinujące rozwój Wydziału to rozwój kadry, jakość kształcenia i badań 

naukowych oraz prac rozwojowych, a także współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi oraz 

przedsiębiorcami (krajowymi i zagranicznymi). W strategii Wydziału zdefiniowano główne obszary jego 

działalności, które dają gwarancję efektywnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z 

otoczeniem gospodarczym. Horyzont czasowy strategii wynosi 4 lata przy uwzględnieniu zasady 

ciągłości planowania. Strategia powinna być stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających 

się warunków ekonomicznych i społecznych. 
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OBSZAR I. NAUKA I ROZWÓJ KADR 

  

I.1. Osiągnięcie przez Wydział pozycji wiodącej jednostki badawczej w kraju 

i znaczącej pozycji międzynarodowej 

 

I.1.1. Rozwój prowadzonych na Wydziale badań w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych  

Działania 

1. Wspieranie wykonawców projektów badawczych, rozwojowych i celowych finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej (w szczególności w programie „Horyzont Europa”), funduszy 
norweskich, Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), a także prac badawczo–rozwojowych 
finansowanych ze środków pozabudżetowych – w różnorodnych formach: obniżenia pensum 
dydaktycznego, okresowego zwiększenia wynagrodzenia wykonawców, przekazania części 
narzutów Wydziału do dyspozycji kierowników projektów, a także poprzez wsparcie ze strony 
administracji. 

2. Stała modernizacja infrastruktury badawczej (laboratoriów naukowych i badawczo-
rozwojowych), z wykorzystaniem zarówno środków budżetowych (w ramach projektów NCN, 
NCBiR, programu IDUB, wypracowanego przez Wydział funduszu rozwoju oraz subwencji 
Uczelni), jak i środków bezpośrednio z UE (np. Horyzont Europa), udział w konsorcjach 
występujących o wpisanie na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. 

3. Promowanie badań stosowanych, realizowanych w celu tworzenia innowacji, ukierunkowanych 
na wdrożenia w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych (realizacja projektów w ścisłej 
współpracy z przedsiębiorstwami oraz parkami naukowo-technologicznymi, zapewnienie 
ochrony prawnej wynalazkom, wzorom użytkowym i przemysłowym, w kraju i za granicą).  

4. Wspieranie istniejących i tworzenie nowych interdyscyplinarnych zespołów badawczych – 
zarówno wewnątrz Uczelni (grupujących pracowników różnych jednostek organizacyjnych), jak 
i wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami. 

5. Rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, szczególnie w ramach 
Międzynarodowych Sieci Naukowych oraz projektów Unii Europejskiej, aktywizacja działań 
w ramach zawartych umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zawieranie nowych 
umów, szczególnie z instytucjami o uznanej renomie naukowej (dofinansowanie z subwencji 
początkowych etapów współpracy). 

6. Wzmocnienie kadrowe dyscyplin naukowych, zarówno poprzez stymulowanie (finansowe i 
organizacyjne) rozwoju pracowników Wydziału, jak i pozyskanie pracowników badawczych i 
badawczo-dydaktycznych z ośrodków krajowych i zagranicznych, znaczące zwiększenie udziału 
profesorów wizytujących w badaniach prowadzonych na Wydziale. 

7. Zwiększenie liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału 
odbywających staże naukowe, szczególnie w uznanych zagranicznych jednostkach badawczych i 
rozwojowych (pozyskanie większej liczby projektów na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych 
oraz stypendiów fundowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne). 

8. Systematyczne podnoszenie poziomu naukowego i oceny wydawanych w ramach Wydziału 
czasopism oraz monografii (m.in. poprzez przeznaczenie środków finansowych na pokrycie 
kosztów prowadzenia czasopisma lub wydania monografii przez uznane wydawnictwa).   
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I.1.2. Wspieranie finansowe osiągania stopni i tytułów naukowych przez pracowników 

Wydziału 

Działania  

1. Stałe stymulowanie i wspieranie aktywności pracowników, zarówno badawczych i badawczo-
dydaktycznych, jak i dydaktycznych,, publikujących w uznanych czasopismach o zasięgu 
światowym oraz na wiodących, cyklicznych konferencjach międzynarodowych (zgodnych z 
parametrycznymi kryteriami ewaluacji dyscyplin) – utrzymanie systemu premiowania za 
publikacje w uznanych czasopismach naukowych, finansowanie kosztów wydania monografii lub 
artykułów w płatnych czasopismach, itp. 

2. Wspieranie aktywności wszystkich pracowników na rzecz praktycznego wykorzystania wyników 
badań naukowych (w tym komercjalizacji wyników badań) oraz patentowania innowacyjnych 
rozwiązań technicznych. 

3. Utrzymanie i ewolucja systemu obniżek pensum dydaktycznego oraz udzielania urlopów 
naukowych osobom najbardziej aktywnym w działalności naukowej i badawczo-wdrożeniowej. 

4. Wzmacnianie potencjału infrastruktury badawczej niezbędnej do rozwoju naukowego 
pracowników Wydziału, w szczególności poprzez dedykowane zakupy aparatury, m.in. z 
subwencji Uczelni oraz funduszu rozwoju Wydziału. 

5. Zwiększanie wynagrodzeń pracownikom legitymujących się uznanym dorobkiem naukowym i 
praktycznym, szczególnie rokującym szybki awans naukowy. 

6. Wydzielenie środków finansowych z subwencji na realizację kluczowych obszarów i tematów 
badań niezbędnych do awansu naukowego pracowników Wydziału (w tym wspieranie badań 
finansowanych ze środków zewnętrznych, uzyskanych na realizację projektów badawczych). 

 

I.1.3. Zwiększenie znaczenia kształcenia doktorantów i poziomu finansowania 

prowadzonych przez nich badań 

Działania  

1. Podjęcie działań nad poprawą skuteczności uzyskiwania stopnia naukowego doktora przez 
doktorantów, pozyskanie funduszy na dodatkowe projekty i stypendia dla najlepszych 
doktorantów ze środków krajowych u zewnętrznych. 

2. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne doktorantów w pozyskiwaniu przez nich środków na 
badania i stypendia, w szczególności w ramach projektów NCN, NCBiR, i NAWA oraz Horyzont 
Europa. 

3. Zwiększenie interdyscyplinarności oraz umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez 
doktorantów poprzez wspieranie staży naukowych w innych uznanych ośrodkach naukowych.  

4. Zatrudnianie doktorantów z najlepszym dorobkiem naukowym na stanowiskach asystentów 
badawczo-dydaktycznych lub badawczych.   
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OBSZAR II. KSZTAŁCENIE STUDENTÓW 

 

II.1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale 

 

II.1.1. Stałe podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na 

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 

Działania 

1. Wzbogacanie i udoskonalanie systemu kształcenia umożliwiającego studentom uzyskanie jak 
najlepszej wiedzy i umiejętności, opartego na trzech filarach:  

 nowoczesnych formach zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, 

 inicjatywach i działaniach studenckich kół naukowych oraz uczestnictwie studentów w 
badaniach naukowych, 

 różnorodnych formach współdziałania z przemysłem i instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego Wydziału (udział przedsiębiorstw w tworzeniu programów studiów, 
stypendia fundowane przez zakłady przemysłowe, praktyki kierunkowe, płatne staże, itp.). 

2. Awansowanie, zwiększenie wynagrodzenia oraz nagradzanie pracowników o uznanych 
osiągnięciach dydaktycznych. 

3. Ścisła współpraca z samorządem studentów oraz absolwentami Wydziału w celu podniesienia 
jakości kształcenia – w szczególności poprzez ich udział w tworzeniu i opiniowaniu programów 
studiów oraz ocenie jakości zajęć dydaktycznych. 

4. Wypracowanie modelu kształcenia najzdolniejszych studentów – indywidualizacja toku studiów 
oraz organizowanie fakultatywnych zajęć dydaktycznych, dedykowanych tej grupie studentów. 

5. Zwiększenie liczby prac dyplomowych realizowanych w ramach projektów badawczych, prac 
rozwojowych lub celowych lub prac, które zostały zaproponowane i/lub są realizowane w 
przedsiębiorstwach. 

6. Organizacja płatnych praktyk kierunkowych (o zwiększonym wymiarze) w przedsiębiorstwach i 
instytucjach krajowych i zagranicznych, a także w ramach projektów badawczych realizowanych 
na Uczelni, umożliwiających nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych. 

7. Zwiększenie ilości zajęć prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny spoza Uczelni, 
włączenie do dydaktyki pracowników z przemysłu o dużym doświadczeniu i wiedzy praktycznej. 

8. Rozwijanie form stałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 
opiniowania programów studiów, efektów kształcenia oraz uzyskanych przez 
studentów/absolwentów umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.   
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II.1.2. Rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału oraz umiędzynarodowienie studiów 

Działania  

1. Dalszy rozwój międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, m. in. 
w ramach programu ERASMUS+, także organizacja zagranicznych praktyk zawodowych.  

2. Uruchomienie i promocja (np. na targach edukacyjnych za granicą) opracowanych przez Wydział 
kierunków studiów I i II stopnia, prowadzonych w języku angielskim.  

3. Przygotowanie i realizacja nowych umów o podwójnym dyplomowaniu z wybranymi ośrodkami 
akademickimi za granicą. 

4. Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia, zwiększenie ilości zajęć 
dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych (np. 
w formie seminariów lub wykładów specjalistycznych). 

 

II.1.3. Tworzenie studentom i doktorantom możliwie najlepszych warunków do uzyskania 

nowoczesnej wiedzy i umiejętności 

Działania 

1. Wzmacnianie partnerskiej pozycji samorządów: studentów i doktorantów – jako 
współgospodarzy Uczelni i ogniwa procesów decyzyjnych.  

2. Wspieranie organizacyjne i finansowe aktywności i samorządności studenckiej i doktoranckiej 
na Wydziale, w tym wspieranie studenckich imprez naukowych i kulturalnych.  

3. Wydzielenie i wyposażenie na Wydziale pomieszczeń przeznaczonych do samodzielnej pracy 
naukowej studentów oraz do pracy studenckich zespołów i kół naukowych.  

4. Zorganizowanie na Wydziale stref rekreacji studenckiej z odpowiednią infrastrukturą. 

5. Szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych w 
nauczaniu (w tym platform e-learningowych oraz serwerów dydaktycznych), jako formy 
uzupełnienia „tradycyjnych” metod nauczania lub nauczania w warunkach zagrożenia.  

6. Przeznaczanie środków finansowych na stałą modernizację wyposażenia laboratoriów 
dydaktycznych i pracowni komputerowych (w aparaturę i nowoczesny sprzęt – także 
multimedialny). 

 

II.1.4. Intensyfikacja działań w obszarze studenckiego ruchu naukowego na Wydziale  

Działania  

1. Systematyczne, istotne zwiększenie środków wydatkowanych na działalność kół naukowych (z 
subwencji Uczelni oraz z zewnątrz – od sponsorów, władz samorządowych itp.), występowanie 
o finansowanie projektów studenckich ze środków ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego.  

2. Organizowanie interdyscyplinarnych zespołów studenckich do prac nad projektami badawczymi, 
rozwojowymi i wdrożeniowymi, realizowanymi w ramach kół naukowych. 

3. Wspieranie organizacyjne i finansowe studenckich wypraw i konferencji naukowych, a także 
organizacja międzynarodowych konkursów prac studenckich.  

4. Włączanie uczestników studenckiego ruchu naukowego (w szczególności studentów studiów II 
stopnia) do projektów badawczych i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziale.  
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OBSZAR III. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 

 

III.1. Rozszerzenie zakresu współpracy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym  

 

III.1.1. Rozwój istniejącej i nawiązanie nowej współpracy badawczo-rozwojowej z 
jednostkami społeczno-gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi 

Działania 

1. Rozwój współpracy z przedsiębiorstwami oraz innymi jednostkami społeczno-gospodarczymi 
w zakresie realizacji projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i celowych finansowanych 
ze środków NCBiR, Programów Ramowych UE (w tym „Horyzont Europa”), Programów 
Operacyjnych UE, centralnych oraz regionalnych. 

2. Utworzenie na Wydziale dedykowanej jednostki organizacyjnej, która będzie administrować 
wszelkimi sprawami związanymi ze współpracą pracowników Wydziału z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym (projekty, zlecenia, sprawy ochrony własności intelektualnej). 

3. Inicjowanie i wspieranie różnych form mobilności pracowników Wydziału (w tym 
upowszechnianie staży przemysłowych pracowników) oraz organizowanie na Wydziale staży 
naukowych dla pracowników przedsiębiorstw z otoczenia społeczno-gospodarczego. 

4. Wzmocnienie działań marketingowych w obszarze badań i transferu technologii oraz 
utworzenie interaktywnej platformy dialogu z otoczeniem gospodarczym, zawierającej m. in. 
bazę tematów potencjalnej współpracy oraz komercjalizacji wyników badań.  

5. Rozszerzenie oferty usługowej Wydziału skierowanej do przedsiębiorców, tworzenie nowych i 
modernizacja istniejących laboratoriów (także akredytowanych) realizujących współpracę z 
przemysłem. 

 

III.1.2. Rozwój istniejącej i nawiązanie nowej współpracy dydaktycznej z przedsiębiorcami 
krajowymi i zagranicznymi 

Działania 

1. Modyfikacja programów kształcenia w konsultacji z instytucjami społeczno-gospodarczym i 
przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przemysłu, krajowego i 
zagranicznego. 

2. Powoływanie nowych specjalności na kierunkach studiów – w odpowiedzi na potrzeby grup i 
branż przedsiębiorstw i instytucji. 

3. Realizacja wykładów specjalistycznych, warsztatów przemysłowych, prac dyplomowych, praktyk 
kierunkowych i staży we współpracy z przedsiębiorcami.  

4. Organizacja programów stypendialnych, tworzonych wspólnie z przedsiębiorcami. 

5. Rozwój kształcenia na wybranych kierunkach studiów o profilu praktycznym, realizowanych 
wspólnie z grupami przedsiębiorstw (np. klastrami przemysłowymi). 

6. Organizacja studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych na Wydziale, w obszarach 
wynikających z potrzeb przedsiębiorstw.   
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III.1.3. Stałe wzmacnianie więzi z absolwentami Wydziału 

Działania 

1. Wspomaganie i monitorowanie karier absolwentów.  

2. Kreowanie polityki wspomagania rozwoju Wydziału przez jej absolwentów oraz budowanie 
marki Wydziału z ich pomocą. 

3. Poszerzenie i zacieśnienie kontaktów z absolwentami Wydziału, w tym aktywizacja organizacji 
absolwenckich, organizacja dyplomatoriów i charytatywnych bali absolwenta. 

4. Przeprowadzanie badań ankietowych wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwami regionu 
w aspekcie ich potrzeb, preferencji, wymagań, opiniowania poziomu kształcenia na Wydziale 
i oczekiwań w stosunku do potencjalnych pracowników – absolwentów Wydziału.   
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OBSZAR IV. ZARZĄDZANIE I FINANSE ORAZ PROMOCJA WYDZIAŁU 

 

IV.1. Zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem 

IV.1.1. Racjonalizacja systemu zarządzania, w szczególności finansami Wydziału 

Działania  

1. Zapewnienie finansowania założonych celów strategicznych z subwencji Uczelni lub projektów 
dofinansowanych ze środków krajowych i UE.  

2. Stworzenie systemu informacyjnego oraz baz danych, wykorzystywanych do przygotowania 
wniosków o finansowanie projektów oraz opracowywania raportów i sprawozdań z działalności 
Wydziału.  

3. Odciążenie pracowników realizujących działalność badawczą i kształcenie od prac 
administracyjnych, m.in. poprzez większą pomoc ze strony administracji wydziałowej (np. 
sprawozdania dydaktyczne, płachty obciążenia dydaktycznego, protokoły z posiedzeń rad i 
organów, zestawienia na potrzeby sprawozdawczości). 

4. Systematyczne doskonalenie zasad funkcjonowania administracji wydziałowej, z 
uwzględnieniem zmieniających się zadań Wydziału oraz nowych standardów zarządzania. 

5. Stałe podwyższanie kwalifikacji pracowników administracyjnych Wydziału, w tym udział w 
specjalistycznych szkoleniach.  

6. Wprowadzenie gratyfikacji finansowych dla pracowników Wydziału za konkretne rozwiązania 
przyczyniające się do poprawy jego funkcjonowania. 

 

IV.1.2. Racjonalizacja struktury, decentralizacja zarządzania, zwiększenie udziału 

społeczności akademickiej w zarządzaniu Wydziałem 

Działania  

1. Optymalizacja struktury Wydziału, zwiększenie kompetencji kierowników jednostek, 
w szczególności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi oraz bazą 
laboratoryjną. 

2. Zwiększenie roli rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego oraz Rady Wydziału, jako ciał 
opiniodawczych, a także forum dyskusyjnego dotyczącego kierunków rozwoju Wydziału, 
podnoszenia jakości kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych.  

3. Systematyczna analiza skuteczności działania i ewentualna korekta aktów prawnych 
określających strukturę i sposób zarządzania Wydziałem, relacje pomiędzy kompetencjami 
kierownictwa Wydziału itp. 

4. Zacieśnienie współpracy z wydziałami o profilu mechanicznym polskich uczelni technicznych - 
wspólne występowanie o finansowanie projektów badawczych i ich realizacja, a także projektów 
w zakresie infrastruktury badawczej.  

5. Zwiększenie roli pracowników i studentów w procesie tworzenia strategii Wydziału i 
podstawowych aktów prawnych regulujących jego funkcjonowanie. 
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IV.1.3. Racjonalizacja gospodarowania bazą materialną i niematerialną Wydziału 

Działania  

1. Modernizacja ośrodka zamiejscowego Wydziału w Iławie oraz uporządkowanie terenu wokół 
budynków Wydziału, zaprojektowanie i wykonanie atrakcyjnych grup zieleni i miejsc 
wypoczynku, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych. 

2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków Wydziału m.in. poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, w szczególności paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także 
urządzeń sterujących oświetleniem.  

3. Stałe unowocześnianie infrastruktury Wydziału, niezbędnej do obsługi osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności, a także powołanie „pogotowia technicznego” rozwiązującego na bieżąco 
problemy zgłaszane przez osoby niepełnosprawne. 

4. Kontynuacja remontów pomieszczeń pracowniczych, korytarzy, pomieszczeń dydaktycznych 
i  laboratoryjnych.  

5. Optymalizacja zakupów aparaturowych – konsolidacja infrastruktury laboratoryjnej w celu 
utworzenia specjalistycznych laboratoriów interdyscyplinarnych, dostępnych dla wszystkich 
pracowników i doktorantów Wydziału.  

6. Sporządzenie katalogu usług, które mogą być świadczone przez pracowników Wydziału na 
potrzeby jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, z wykorzystaniem aparatury 
i oprogramowania dostępnego w Uczelni. 
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IV.2. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki Wydziału poprzez wdrożenie 

programu promocji 

IV.2.1. Zwiększenie skuteczności działań promujących Wydziału i kreujących jej pozytywny 

wizerunek 

Działania 

1. Wzmocnienie rozpoznawalności Wydziału poprzez aktywny udział jego pracowników, 
doktorantów i studentów w krajowych i zagranicznych konkursach, zawodach, festiwalach, 
targach, wystawach oraz nagłaśnianie ich sukcesów w prasie, radiu i telewizji oraz na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych.  

2. Organizowanie przez pracowników Wydziału profesjonalnych wykładów i eksperymentów 
popularno-naukowych, służących popularyzacji nauki i techniki, szczególnie w ramach Festiwali 
Nauki i Sztuki, a także seminariów, konferencji lub forów przemysłowych. 

3. Aktywizacja działalności Wydziału w wymiarze społecznym, w tym działania skierowane do 
seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku), do dzieci i młodzieży, a także udział w akcjach 
charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka.  

4. Rozwijanie współpracy ze szkolnictwem podstawowym i średnim oraz z instytucjami systemu 
oświaty, m.in. poprzez organizację otwartych zajęć dydaktycznych oraz zajęć dedykowanych 
konkretnym szkołom, konkursów dla uzdolnionej młodzieży. 

5. Utworzenie repozytorium zdjęć i multimedialnych materiałów promocyjnych, w tym materiałów 
przedstawiających historię i dorobek Wydziału. 

 


