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Wprowadzenie

Wydział  Nauk  Ścisłych  jest  jedną  z  najdłużej  funkcjonujących  jednostek  
w siedleckiej Uczelni. Dnia 1 września 1969 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła
Nauczycielska w Siedlcach, a w jej strukturze Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, który
dał początek obecnemu Wydziałowi Nauk Ścisłych. W 1977 roku nastąpiła zmiana nazwy
Wydziału  Matematyczno-Przyrodniczego  na  Wydział  Chemiczno-Matematyczny,  
a Zarządzeniem Nr 16 z dnia 19 listopada 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
Wydział Nauk Ścisłych.

Siedzibą Wydziału został  budynek byłego Seminarium Duchownego przy ulicy  
3 Maja 54 pochodzący z 1919 roku. Został on zmodernizowany, a następnie rozbudowany
dla potrzeb dydaktycznych oraz naukowo-badawczych. Obecnie Wydział Nauk Ścisłych
zajmuje  kompleks  budynków  usytuowanych  w  Siedlcach  przy  ulicy  3  Maja  54  oraz
Sienkiewicza 51. Znajdują się w nim trzy nowoczesne sale wykładowe o łącznej liczbie
450 miejsc, kilkadziesiąt laboratoriów i pracowni komputerowych. 

W kwietniu 1998 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk chemicznych w zakresie chemii.
Aktualnie Wydział Nauk Ścisłych tworzą następujące jednostki wewnętrzne:

1. Instytut  Chemii,  w skład  którego  wchodzą:  Katedra  Chemii  Fizycznej;  Katedra
Chemii Organicznej i Stosowanej; Katedra Chemii Nieorganicznej, Zakład Chemii
Analitycznej oraz Pracownia NMR i Pracownia Rentgenowska.

2. Instytut  Informatyki,  składający  się  z:  Katedry  Modelowania  i  Projektowania
Systemów Informatycznych, Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych, Zakładu
Mediów  i  Technologii  Informacyjnej  oraz  Pracowni  Tyfloinformatyki.  
W  strukturze  Instytutu  Informatyki  znajduje  się  także  Instytutowe  Centrum
Zarządzania Siecią Komputerową.

3. Instytut Matematyki i Fizyki, w strukturze którego znajdują się: Katedra Analizy
Matematycznej,  Katedra  Fizyki,  Katedra  Metod  Analizy  Nieliniowej,  Zakład
Algebry  i  Teorii  Liczb,  Pracownia  Dydaktyki  Matematyki  oraz  Pracownia
Matematyki  Stosowanej.  W  ramach  Instytutu  funkcjonuje  Ośrodek  Kultury
Matematycznej. 

Do głównych kierunków badań prowadzonych na Wydziale należą:
 nowe metody syntezy, struktura i dynamika związków organicznych,
 reakcje inicjowane wysokoenergetycznym promieniowaniem w fazie gazowej,
 związki ciekłokrystaliczne i ich właściwości fizykochemiczne,
 spektroskopia i fotofizyka kompleksów metali przejściowych,
 chromatografia i elektroanaliza,
 chemia związków krzemo- i germanoorganicznych,
 inteligentne i mobilne systemy rozproszone,
 modelowanie procesów biznesowych w rozproszonych transakcjach,
 efektywne metody automatycznej weryfikacji systemów współbieżnych
 bezpieczeństwo i wydajność systemów mobilnych i rozproszonych,
 metody  weryfikacji  systemów  informatycznych,  metody  sztucznej  inteligencji,

programowanie w sieciach komputerowych,
 teoria optymalizacji, 
 teoria sterowania,
 algebra uniwersalna i teoria krat,
 podstawy matematyki,
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 matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, 
 promieniowanie kosmiczne.

Wydział Nauk Ścisłych prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju,
Europie  i  USA.  Większość  publikowanych  wyników  prac  naukowych  ukazuje  się  
w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ze współczynnikiem
wpływu (IF).

Wydział  Nauk  Ścisłych  ma  prawo  do  prowadzenia  kształcenia  na  czterech
kierunkach studiów: matematyka, fizyka, chemia i informatyka.

Obecnie prowadzi kształcenie na trzech kierunkach:
 matematyka – studia I i II stopnia,
 chemia – studia I i II stopnia,
 informatyka – studia I (inżynierskie) i studia II stopnia.

Wszystkie kierunki na poziomie I stopnia są tzw. „kierunkami zamawianymi” objętymi
wieloma formami wsparcia uatrakcyjniającymi kształcenie i dającymi możliwość zdobycia
dodatkowych kwalifikacji.

Na wszystkich kierunkach studiów studenci mają do wyboru szereg atrakcyjnych
specjalności.  Ponadto  mogą  uczestniczyć  w  pracach  kół  naukowych  i  brać  udział  
w konferencjach naukowych. Studenci Wydziału stanowią corocznie największą w Uczelni
grupę  osób  wyróżnionych  stypendiami  MNiSW  za  osiągnięcia  w  nauce.  Działalność
dydaktyczna  Wydziału  to  także  szereg  studiów  podyplomowych  oferowanych  osobom
pragnącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe umiejętności.
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MISJA

Misja Wydziału Nauk Ścisłych wiąże się ściśle z misją Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego  w Siedlcach  i  oparta  została  na  podstawowej  akademickiej  zasadzie
jedności kształcenia studentów oraz realizacji badań naukowych.

Misją Wydziału jest: 
 kształcenie  studentów  tak,  aby  nabyli  wiedzę  i  umiejętności  kreowania  twórczych

działań  w swoich  dziedzinach,  w ścisłym związku  z  nauką,  rozwojem technologii  
i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem;

 realizacja wysokiej jakości badań naukowych;
 wspieranie  działań,  służących  podnoszeniu  jakości  życia  jednostek  i  społeczeństwa  

w naszym regionie i kraju. 
Wydział Nauk Ścisłych posiada bazę do kształcenia osób niepełnosprawnych. Osoby

niepełnosprawne  mogą  zdobyć  tytuły  zawodowe  i  stopnie  naukowe,  mają  szansę
zrealizować  swoje  plany  i  aspiracje  życiowe.  Wydział  zapewnia  także  dostęp  do
kształcenia studentom zagranicznym. 

Wydział  Nauk  Ścisłych  jako  wspólnota  uczonych,  pracowników
administracyjnych, studentów i absolwentów, realizuje swoją misję czerpiąc z bogatego
dziedzictwa osiągnięć i tradycji zarówno samego Wydziału, jak i Uniwersytetu. 

Wydział  wypełnia  swoją  misję  poprzez  działania  oparte  o  zasady  akademickiej
demokracji i humanizmu, w duchu badań naukowych, swobód dyskusji uniwersyteckiej  
z poszanowaniem godności ludzkiej i etyki zawodowej nauczycieli akademickich. 

Misja  Wydziału  realizowana  jest  we  współpracy  z  innymi  jednostkami
Uniwersytetu oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi. 

4



WIZJA DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU WYDZIAŁU
 

Wydział Nauk Ścisłych prowadząc kształcenie i badania, dąży do rozwoju swojego
potencjału  naukowego,  bazy  laboratoryjnej,  dydaktycznej  i  socjalnej,  na  miarę
współczesnych  potrzeb  i  standardów.  Zapewnia  dostęp  do  współczesnych  osiągnięć
naukowych, promuje nowe kierunki badań, innowacyjne metody kształcenia, dostosowuje
treści kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Wizja  Wydziału  wpisuje  się  w  Strategię  Rozwoju  Uniwersytetu  Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach.  Działalność Wydziału ukierunkowana jest  na realizację,
trzech  zasadniczych  funkcji  szkoły  wyższej,  tj.:  edukacyjnej,  naukowo-badawczej  oraz
społeczno-kulturowej.

W zakresie funkcji edukacyjnej działalność Wydziału ukierunkowana jest na: 
 dostosowywanie  istniejących  kierunków  i  specjalności  kształcenia  do  potrzeb

gospodarki, 
 rozszerzanie  oferty  edukacyjnej  zgodnie  z  zasadami  reformy  szkolnictwa

wyższego, w najbliższym czasie  utworzenie nowej specjalności o nazwie „grafika
komputerowa” i potrzebnego w tym celu laboratorium komputerowego, 

 rozszerzanie oferty kształcenia ustawicznego w postaci studiów podyplomowych,
kursów i innych form dostarczających absolwentom szkół wyższych nowej wiedzy,
umiejętności i kompetencji, 

 dbałość  o  osiągnięcie  jak  najwyższych  parametrów  i  wskaźników  jakości
kształcenia we wszystkich realizowanych przez Wydział formach edukacyjnych. 
W  szczególności  strategia  edukacyjna  Wydziału  jest  odpowiedzią  na  bieżące  

i  perspektywiczne  zapotrzebowanie  gospodarki  na  kadrę  w  tych  zawodach  
i specjalnościach, w których potrzeby takie są potwierdzone wynikami analiz rynku pracy.
Wydział realizując kształcenie studentów kładzie nacisk na profesjonalne przygotowanie
zawodowe swoich absolwentów, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań rozwoju
systemów gospodarczych.

Realizacja strategii edukacyjnej Wydziału, winna być prowadzona z wykorzystaniem
wsparcia  finansowego  środkami  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (tak  jak
dotychczas). System kształcenia na Wydziale powinien być wpisany w przyjęte w ramach
postanowień tzw.  Procesu Bolońskiego  kierunki i dążenia do stworzenia  Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Wydział  stwarza  warunki  do  rozwoju  różnorodnych  zainteresowań  i  aktywności
społeczności  akademickiej  poprzez  wspieranie  działalności  samorządu  i  organizacji
studenckich, studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i społecznego, zaangażowania
społecznego kadry Wydziału. 

Dla  zapewnienia  nowoczesności  wiedzy i  umiejętności  absolwentów oraz  wysokiej
jakości  procesu  kształcenia,  konieczna  jest  korelacja  realizacji  funkcji  edukacyjnej  
z funkcją naukowo-badawczą. W tym odniesieniu strategia rozwoju Wydziału obejmuje
trzy kierunki działań:

 prowadzenie  badań  naukowych,  które  odzwierciedlają  różnorodność
współczesnych  trendów.  Ze  względu  na  interdyscyplinarny  charakter  Wydziału
działania takie powinny być działaniami wielokierunkowymi; 

 rozwój  naukowy  i  zawodowy  poszczególnych  członków  społeczności
akademickiej,  co  warunkuje  możliwość  prowadzenia  ważnych  dla  nauki  
i  gospodarki  badań  i  przekłada  się  na  aktualizowanie  i  unowocześnianie  treści
kształcenia; 
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 rozwój  i  modernizacja  bazy  laboratoryjnej  i  badawczej,  (w  najbliższym  czasie
utworzenie  pracowni  Spektroskopii  Molekularnej)  co  stwarza  podstawy  do
prowadzenia  na  wysokim  poziomie  działalności  badawczej  oraz  kształcenia
studentów. 
Badania  podstawowe  są  główną  domeną  prac  badawczych  prowadzonych  na

Wydziale. Z uwagi jednak na powiązania pracowników Wydziału z lokalnymi podmiotami
gospodarczymi  oraz  innymi  instytucjami  można  oczekiwać  także  włączenia  badań
stosowanych w tematyki badawcze, a w dalszym etapie ich komercjalizację. 

W  strategii  rozwoju  działalności  badawczej  należy  uwzględnić  możliwość
częściowego  wsparcia  badań  i  rozbudowy  bazy  materialnej  ze  środków  funduszy
strukturalnych  Unii  Europejskiej,  a  także  innych  grantów  pozyskiwanych  z  zewnątrz.
Należy rozwijać rozpoczęte działania w tym obszarze.

W realizacji  funkcji  społecznej  i  kulturowej  działalność  Wydziału  powinna być
prowadzona tak, aby mogła być wzorem postępowania dla regionalnego otoczenia, a więc
dla otaczającego Uczelnię społeczności, instytucji, gospodarki, administracji i kultury oraz
organizacji  pozarządowych.  Pracownicy  i  studenci  Wydziału  powinni  kultywować
najlepsze  tradycje  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach,
zaangażowania w rozwój nauki i techniki, budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Władze  Wydziału  będą  stwarzały  korzystne  warunki  szerokiego  udziału  kadry
akademickiej  w  życiu  społecznym  i  gospodarczym  regionu  i  kraju.  Uczestnictwo  
w  towarzystwach  naukowych,  radach  naukowych,  stowarzyszeniach,  organach
konsultacyjnych  i  doradczych  będzie  brane  pod  uwagę  przy  ocenach  i  awansach
pracowników Wydziału. 

Dalszy rozwój Wydziału jako instytucji świadczącej usługi badawcze i edukacyjne
będzie  się  odbywał  przy  współdziałaniu  z  przedsiębiorstwami  i  instytucjami  naszego
regionu. Należy kultywować i rozwijać wszelkie formy tej współpracy. 

Wydział w praktyce stosuje etyczne zasady działalności naukowej i inżynierskiej,
poszanowania  praw autorskich,  promowania  wynalazczości  i  innowacyjnego  myślenia.
Zasady te są przekazywane społeczności akademickiej i stosowane we wszystkich formach
działalności. 

Wymienione działania powinny zapewnić Wydziałowi Nauk Ścisłych utrzymanie
znaczącej w regionie i w kraju pozycji wśród jednostek edukacyjnych i badawczych. 
Tak zarysowana wizja działalności  i  rozwoju Wydziału jest  podstawą określenia  celów
strategicznych i operacyjnych w bliższym i dalszym horyzoncie działania naszej Jednostki.

Opracowując  niniejszą  strategię  kierowano  się  Strategią  Rozwoju  Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do roku 2019. Przyjęto, że kierunki rozwoju
Wydziału Nauk Ścisłych winny uwzględniać następujące cele strategiczne:

1. Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i wychowania. 
2. Rozwój badań naukowych i podnoszenie pozycji naukowej Wydziału.
3. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
4. Profesjonalne zarządzanie Wydziałem.
5. Rozwój infrastruktury.

Przyjmując  powyższe  priorytety  opracowano  cele  operacyjne,  realizacji  których
sprzyjać powinny wyszczególnione działania.
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STRATEGIA

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE DZIAŁALNOŚCI

WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

CEL STRATEGICZNY 1
Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i wychowania

W ramach tego celu strategicznego wyróżniono następujące cele operacyjne:

1.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i uwarunkowań gospodarczych,
społecznych regionu i kraju.

1.2. Udoskonalanie sposobów pozyskiwania kandydatów na studia.
1.3. Wprowadzenie systemu kształcenia powiązanego z badaniami.
1.4. Stworzenie studentom najlepszych warunków do studiowania.
1.5. Wzmocnienie  skuteczności  działania  wewnętrznego  systemu  zapewnienia

jakości kształcenia.

CELE OPERACYJNE

1.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i uwarunkowań gospodarczych
oraz społecznych regionu i kraju

Działania:

1.1.1. Tworzenie nowych kierunków i specjalności  zgodnych z potrzebami rynku pracy
 i  we  współpracy  z  lokalnymi  instytucjami  oraz  dostosowanie  istniejących
kierunków do rozwoju obszarów badawczych na Wydziale.

Komentarz: Kierunki  zmian  powinny być  oparte  na predykcji  rozwoju nauki,  potrzeb
społecznych i gospodarczych, a także preferencji kandydatów na studia, powinny być w
zgodzie z kierunkami rozwoju działalności badawczej Wydziału.

1.1.2. Wdrożenie racjonalnej pod względem ekonomicznym i czytelnej dla kandydatów na
studia  oferty  kształcenia  w  obszarze  czterech  kierunków  studiów:  chemia,
matematyka, informatyka i fizyka na studiach I i II stopnia, studiach inżynierskich 
z uwzględnieniem współpracy międzywydziałowej.

Komentarz:  Istniejąca  obecnie  na  Wydziale  oferta  dydaktyczna  wymaga  ponownej
analizy. Szczególną uwagę należy zwrócić na jej klarowność i czytelność, a także na jej
dostępność dla studentów zagranicznych.

1.1.3. Rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego.

Komentarz:  Wydział  powinien  systematycznie  dostosować  oferty  edukacyjne  do
poszerzającego  się  kręgu  potencjalnych  odbiorców,  charakteryzujących  się
zróżnicowanymi  potrzebami.  Dla  Wydziału  istotne  będzie  przedstawienie  ofert
edukacyjnych  doskonalących  kompetencje  zawodowe oraz  pozwalających  na uzyskanie
nowych umiejętności. 
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Wydział  powinien oferować szeroką gamę specjalistycznych kursów, szkoleń i  studiów
podyplomowych w myśl ogólnie przyjętej zasady uczenia się przez całe życie.

1.1.4  Poprawa  stopnia  dopasowania  kompetencji  absolwentów  do potrzeb
gospodarczych i społecznych a także kształtowanie tych potrzeb.

Komentarz:  Wydział  nieustannie  powinien  ukierunkowywać  proces  kształcenia  na
osiąganie  przez  absolwentów konkretnych,  mierzalnych  efektów kształcenia,  zwłaszcza
kształtujących  praktyczne  umiejętności.  Zważywszy  jednak  na  dramatyczne
niedofinansowania szkolnictwa wyższego, które wymusiło redukcję zajęć laboratoryjnych
i  zwiększenie  liczebności  grup,  a  tym  samym  modyfikację  programów  kształcenia,
priorytetem  Wydziału  jest  pozyskanie  środków  finansowych  w  ramach  funduszy
strukturalnych UE.

Wydział  powinien  także  dokonywać  modyfikacji  oferty  przedmiotów  z  dziedziny
szeroko  rozumianych  nauk  ekonomiczno-społecznych  tak,  aby  absolwenci  odbywali
zajęcia  przygotowujące  do  włączenia  się  w  działalność  gospodarczą.  Przedmioty  te
powinny być prowadzone przez doświadczonych praktyków, np. osoby,  które prowadzą
działalność gospodarczą.

Szczególnie  istotne  w  tym  zakresie  mogą  być  warsztaty  prowadzone  przez  np.
absolwentów, którzy łatwo nawiązują kontakt ze studentami. 

Poprawę  w  tym  zakresie  będziemy  osiągać  poprzez  współdziałanie  Wydziału  
z  otoczeniem  społeczno-gospodarczym  przy  podejmowaniu  kluczowych  decyzji
dotyczących  funkcjonowania  i  rozwoju  systemu  kształcenia,  jak  również  w  ramach
bieżącej działalności związanej z tworzeniem oferty dydaktycznej. 

1.2. Udoskonalanie sposobów pozyskiwania kandydatów na studia. 

Działania:

1.2.1. Wzmocnienie i udoskonalenie działań promocyjnych.

Komentarz:  Działania  promocyjne  zmierzające  do  pozyskiwania  kandydatów  należy
uznać za jeden z najważniejszych priorytetów Wydziału. Opracuje je Wydziałowa Komisja
ds. Promocji. Ważne są takie formy promocji, które polegają na bezpośrednich kontaktach
pracowników Wydziału z uczniami szkół średnich, czy wyjazdowe wykłady pracowników
do wybranych szkół. 

1.2.2. Opinie studentów o Wydziale Nauk Ścisłych

Komentarz: Szczególnie ważne są opinie studentów najmłodszych lat, którzy zazwyczaj
utrzymują kontakty z kolegami z macierzystych szkół. Dlatego kluczowe staje się dążenie
do  takiej  modyfikacji  programu  studiów,  aby  obok  przedmiotów  podstawowych  na
pierwszych semestrach pojawiły się atrakcyjne, wyzwalające inwencję studentów, zajęcia
które zachęcą do aktywności i będą sprzyjać zainteresowaniu wybraną dziedziną. 

1.2.3 Wzmocnienie  mechanizmów,  które  umożliwią  dobrym  kandydatom  podjęcie
studiów niezależnie od ich sytuacji materialnej. 

1.3. Wprowadzenie  systemu  kształcenia  specjalistycznego  powiązanego  
z badaniami.

Działania:

1.3.1. Ścieżki indywidualnego kształcenia dla najzdolniejszych studentów.
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Komentarz:  Działanie  to  częściowo  jest  realizowane.  Wydział  powinien  zapewnić
szczególnie uzdolnionym studentom odpowiednie warunki kształcenia pod opieką tutora  
i  umożliwić  im  realizację  indywidualnych  programów  i  planów  studiów,  
a  w  szczególności  szybsze  ukończenia  studiów,  tworzenie  dodatkowych  możliwości
rozwoju poprzez udział w pracach kół naukowych, projektach badawczych.

1.3.2 Stworzenie warunków do ciągłego rozwoju studenckiego ruchu naukowego. 

Komentarz: Wydział wspierać będzie rozwój studenckiego ruchu naukowego poprzez np.
ułatwienie  kołom  naukowym  dostępu  do  aparatury  badawczej;  finansowanie  projektów
naukowych w formie konkursów dziekańskich, wsparcie wyjazdów na konferencje, w celu
prezentacji wyników badań.

1.4. Stworzenie studentom najlepszych warunków do studiowania

Działania:

1.4.1. Uznawanie, zgodnie z przyjętymi zasadami, kompetencji zdobytych przez studenta
w  ramach  aktywności  akademickiej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  realizacją
programu studiów (np. uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym).

1.4.2. Stworzenie  studentom  możliwości  współdecydowania  o  przebiegu  procesu
kształcenia z jednoczesnym zwiększeniem współodpowiedzialności za podejmowane
decyzje.

Komentarz: Studenci w miarę możliwości mogliby wybierać przedmioty, prowadzących
zajęcia, regulować, w ustalonym zakresie, tempo studiowania. Na Wydziale Nauk Ścisłych
te  warunki  w  dużej  mierze  są  już  spełnione.  Należy  jednak  rozważyć  pozytywne  
i negatywne skutki takiej elastyczności studiów, często wykorzystywanej przez studentów,
głównie  w  celu  takiego  kształtowania  planu  zajęć,  by  nie  kolidowały  z  ich  pracą
zawodową.

1.4.3. Stosowanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi kształcenia.

Komentarz: Zastępowanie tradycyjnych form nauczania (wykłady) bardziej efektywnymi
– ze względu na uzyskiwane efekty - metodami kładącymi nacisk na aktywność studenta.
Upowszechnianie  stosowania  metod,  technik  i  narzędzi  opartych  na  wykorzystaniu
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych; wykorzystywanie udostępnianych
w Internecie zasobów edukacyjnych.

1.4.4. Organizowanie  spotkań  ze  studentami  celem  upowszechnienia  wiedzy  
o funkcjonowaniu Wydziału Nauk Ścisłych i całego Uniwersytetu (zwłaszcza dla
studentów I roku).

1.4.5. Poprawa jakości i dostępności bazy laboratoryjnej oraz poprawa wyposażenia sal
dydaktycznych w środki multimedialne.

1.4.6. Stworzenie  systemu  motywacyjnego  do  wydawania  skryptów  i  innych  pomocy
dydaktycznych.

1.4.7. Wspieranie organizacji corocznych „Jackonaliów”.
1.4.8. Wspieranie studenckiej działalności artystycznej.
1.4.9. Promowanie działań prozdrowotnych oraz kultury fizycznej i sportu studentów.

1.4.10. Wspomaganie studentów w uzyskiwaniu stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe.

1.4.11. Usprawnienie obsługi administracyjnej studentów.
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1.4.12. Promocja działalności i osiągnięć kół studenckich.
1.4.13. Wymiana międzynarodowa studentów w ramach realizowanych programów.
1.4.14. Rozwijanie poradnictwa zawodowego dla studentów.
1.4.15. Współpraca z Biurem Karier oraz prezentowanie sylwetek absolwentów.

1.4.16. Wprowadzenie i realizacja cyklicznych ankiet dotyczących losów absolwentów (po
dwóch latach od ukończenia studiów). 

1.4.17. Pomoc  w  znalezieniu  i  realizacji  praktyk  studenckich  zgodnych  z  kierunkiem
studiów.

1.4.18. Objęcie  opieką  w  postaci  wszechstronnej  pomocy  osób  niepełnosprawnych
studiujących na Wydziale Nauk Ścisłych. 

1.5. Wzmocnienie  skuteczności  działania  wewnętrznego  systemu  zapewnienia
jakości kształcenia.

Działania:

1.5.1. Wprowadzenie  działań stymulujących poprawę jakości  pracy przez  nauczycieli
akademickich.

Komentarz:  Wydział  Nauk  Ścisłych  zamierza  wprowadzić  działania  służące  poprawie
jakości  pracy  dydaktycznej  prowadzonej  przez  nauczycieli  akademickich  poprzez:
zachęcanie  kadry  akademickiej  do  korzystania  z  seminariów i  szkół  udoskonalających
warsztat  dydaktyczny,  internetowego  forum  wymiany  doświadczeń;  premiowanie
nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie o wysokiej jakości (jako rzeczywistą
zachętę  do angażowania  się  w doskonalenie  kształcenia); w ramach ocen okresowych  
i ocen związanych z awansami uwzględniana będzie ocena jakości pracy dydaktycznej.

1.5.2. Szczegółowa analiza  zgodności  zamierzonych  efektów  kształcenia  (dla  danego
programu  studiów),  z  efektami  rzeczywiście  osiąganymi  przez  studentów  
i absolwentów.

Komentarz:  Działania  te  podejmowane  będą  przez  Wydziałową  Komisję  ds.  Oceny
Jakości Kształcenia.

1.5.3. Poszerzenie  wiedzy  na  temat  jakości  procesu  kształcenia  i  lepsze  jej
wykorzystanie.

Komentarz:  Działania  obejmą  analizę  danych  i  ocenę  oraz  zwiększenie  przejrzystości
procesu  kształcenia  poprzez  zwiększenie  dostępności  wyników  prowadzonych  analiz  
i ocen tj.:

 analizę zgodności kierunku i profilu studiów z misją UPH i strategią Wydziału,
 analizę zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia  

z  efektami  kształcenia  dla  wskazanego  obszaru  lub  obszarów  kształcenia  opisanych  
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,

 analizę  metod  i  form  kształcenia  oraz  sposobów  weryfikacji  efektów  kształcenia
osiąganych przez studenta,

 analizę dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb 
rynku,

 analizę wyników oceny jakości kształcenia, w szczególności wyników przeprowadzonych 
egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywanej przez
studentów i nauczycieli, 

 analizę i wnioski z monitorowania karier absolwentów,
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 ocenę jakości prac dyplomowych,
 ocenę obsługi dziekanatu,
 ocenę warunków socjalnych studentów, w tym możliwości uzyskania stypendiów oraz 

dostępu do domów studenta,

1.5.4. Wdrożenie  wydziałowego  systemu  monitorowania  karier  absolwentów,
uczestniczących w różnych formach kształcenia oferowanych przez Wydział Nauk
Ścisłych.

Komentarz: System monitorowania losów absolwentów będzie zawierał analizę i ocenę
(w miarę możliwości ilościową) sukcesów absolwentów, także w podejmowaniu dalszego
kształcenia  oraz będzie  określał  przyczyny  niepowodzeń absolwentów w poszukiwaniu
pracy.

1.5.5 Wyeliminowanie zjawisk patologicznych związanych z kształceniem.

Komentarz: Wydział Nauk Ścisłych będzie przeciwdziałał (z konsekwencjami) zjawiskom
patologicznym tj.: przejawom lekceważenia przez nauczycieli akademickich obowiązków
dydaktycznych;  nieetycznego  zachowania  studentów,  w  tym  „ściągania”  podczas
egzaminów,  kolokwiów;  zapożyczania  przez  studentów  do  swoich  prac  fragmentów
opracowań  innych  autorów  bez  podawania  źródła  i  charakteru  zapożyczenia;
przeciwdziałanie inflacji ocen.

CEL STRATEGICZNY 2
Rozwój badań naukowych i podnoszenie pozycji naukowej

Wydziału

Realizacja tego celu wymaga wyjątkowej rzetelności,  dobrej organizacji  i  pełnej
koncentracji. Dlatego w niniejszej strategii przyjęto następujące cele operacyjne:

2.1. Osiągnięcie przez Wydział jak najwyższej kategorii naukowej.
2.2. Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych.
2.3. Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych.
2.4. Wdrażanie wyników badań naukowych do oferty programowej kształcenia.
2.5. Podwyższenie efektów badań i wspieranie rozwoju młodej kadry.

CELE OPERACYJNE:

2.1. Osiągnięcie przez Wydział jak najwyższej kategorii naukowej.

Działania:

2.1.1. Doskonalenie wewnętrznego systemu oceny pracowników naukowo-dydaktycznych.

Komentarz: Działanie  jest  już  częściowo realizowane.  Głównymi  kryteriami  powinny
być: publikacje w czasopismach o wysokim  impact factor  wg  Journal Citation Reports,
 a  zwłaszcza  w  czasopismach  o  najwyższej  randze,  cytowania,  patenty,  wdrożenia,
uzyskane granty, osiągnięcia w kształceniu kadry.

2.1.2. Wspomaganie starań kadry do wystąpień o projekty badawcze.
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Komentarz: Wydział  Nauk  Ścisłych  będzie  prowadził  ciągłe  monitorowanie
przygotowywanych  i  ogłaszanych  konkursów  na  projekty  badawcze,  wspomagał
pracowników w przygotowaniu projektów, organizował (w miarę możliwości) szkolenia  
i spotkania informacyjne z osobami odpowiedzialnymi za finansowanie i realizację badań.

2.1.3. Wspomaganie  inicjatyw  zmierzających  do  zmian  strukturalnych,  między  innymi
prowadzących do tworzenia silnych kadrowo katedr i zakładów.

Komentarz: Struktura  Wydziału  nie  zmieniała  się  w  istotny  sposób  w  ciągu  wielu
ostatnich lat, np. mimo zmian zainteresowań zespołów badawczych. Wynika to głównie  
z wieloletnich przyzwyczajeń, stosunków interpersonalnych itp. 

2.1.4. Doskonalenie systemu motywującego do publikowania w czasopismach o wysokim
impact factor 

Komentarz: W  celu  doskonalenia  systemu  motywującego  do  publikowania  
w  czasopismach  o  wysokim  współczynniku  wpływu  Wydział  Nauk  Ścisłych  będzie
stosował  motywatory  zarówno  finansowe  jak  i  pozafinansowe.  Przewiduje  się  m.in.:
nagrody, pokrywanie  kosztów  szkoleń,  udziału  w  konferencjach,  reprezentowanie
Wydziału na zewnątrz, swobodę działań, celebrowanie osiągnięć. Nie bez znaczenia jest
także wewnętrzna ankieta  oceny działalności  naukowej  każdego pracownika,  która  jest
prowadzona cyklicznie co 4 lata. 

2.1.5. Doskonalenie jakości badań naukowych 

Komentarz: Miernikiem  jakości  badań  winny  być  wysokie  wskaźniki  aktywności
naukowej  (liczby  publikacji,  cytowań,  patentów  i  wdrożeń,  międzynarodowych  
i krajowych nagród, udziału w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych itp.).

2.2. Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych.

Działania:

2.2.1. Inspirowanie  i  wspieranie  własnej  kadry  naukowo-dydaktycznej  do  uzyskiwania
stopni i tytułów naukowych.

2.2.2 Wspieranie  działań  na  rzecz  pozyskiwania  kadry  naukowej  niezbędnej  do
poszerzania uprawnień akademickich Wydziału.

2.2.3. Zwiększenie dynamiki uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.
2.2.4. Podejmowanie  starań  o  uzyskanie  uprawnień  do  nadawania  stopnia  doktora

habilitowanego  w  dyscyplinie  chemia  oraz  stopnia  doktora  w  dyscyplinie
matematyka.

2.2.5. Uruchomienie studiów doktoranckich na kierunku chemia.

2.3. Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych.

Działania:

2.3.1. Rozwijanie  współpracy  w  zakresie  badań  pomiędzy  jednostkami  naukowo-
badawczymi w kraju i za granicą.

2.3.2. Zwiększenie liczby organizowanych konferencji o charakterze interdyscyplinarnym.
2.3.3. Inicjowanie  i  realizowanie  interdyscyplinarnych  programów  badawczych

(krajowych i zagranicznych).
2.3.4. Organizowanie  szkoleń  na  temat  pozyskiwania,  wykorzystania  i  rozliczania

projektów badawczych krajowych i zagranicznych.
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2.4. Wdrażanie wyników badań naukowych do oferty programowej kształcenia.

Działania:

2.4.1.  Wprowadzanie  najnowszych  wyników  badań  naukowych  do  treści  programów
nauczania.

2.4.2. Tworzenie  nowych  kierunków  studiów,  specjalności  oraz  nowych  form  studiów
podyplomowych, zgodnych z zainteresowaniami naukowymi Wydziału.

2.5. Podwyższenie efektów badań i wspieranie rozwoju młodej kadry.

Działania:

2.5.1. Inspirowanie i wspieranie działalności publikacyjnej pracowników Wydziału.
2.5.2. Udział we współpracy badawczej w ramach podpisanych umów.
2.5.3. Zwiększanie liczby staży zagranicznych.
2.5.4. Podejmowanie  działań  zmierzających  do  wymiany  pracowników  naukowych  

z innymi uczelniami krajowymi.
2.5.5. Zapewnienie  szerokiego  dostępu  do  informacji  naukowej  i  elektronicznych  baz

danych.
2.5.6. Współpraca z instytutami PAN i innymi instytutami badawczymi w zakresie badań

naukowych i kształcenia kadry.
2.5.7. Wsparcie  rozwoju  naukowego  młodej  kadry  poprzez  uczelniane  stypendia

doktorskie, granty wewnętrzne, urlopy naukowe.
2.5.8. Wspieranie  kontaktów  młodych  naukowców  z  przedstawicielami  środowisk

gospodarczych  oraz  instytucji  wdrażających  innowacyjne  rozwiązania  
w dziedzinach nauki.

2.5.9. Wspieranie transferu wiedzy poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych.

CEL STRATEGICZNY 3

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szeroka  otwartość  i  gotowość  do  współpracy  z  różnymi  partnerami  Wydziału
wymaga uwzględnienia w strategii następujących celów operacyjnych:

3.1. Otwarcie Wydziału na potrzeby edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne.
3.2. Poszerzanie  współpracy  z  innymi  ośrodkami  naukowo-dydaktycznymi  

w regionie, kraju i za granicą.
3.3. Rozwijanie współpracy Wydziału z instytucjami pozanaukowymi (krajowymi 

i zagranicznymi).
3.4. Wzmocnienie więzi z absolwentami.

CELE OPERACYJNE:

3.1. Otwarcie Wydziału na potrzeby edukacyjne, naukowe, kulturalne i społeczne.
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Działania:

3.1.1. Współudział w organizacji Festiwalu Nauki.
3.1.2. Organizacja Drzwi Otwartych Wydziału.
3.1.3. Poszerzanie  oferty  współpracy  ze  szkołami  w  mieście  i  regionie  (wymiana

doświadczeń,  wizyty  wykładowców  z  ofertą  wykładów  popularnonaukowych,
realizacja  zajęć  dla  uczniów  szkół  w  pracowniach  i  laboratoriach  Wydziału,
organizacja turniejów wiedzy dla uczniów regionu siedleckiego.

3.1.4. Organizacja 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Komentarz:  W  programie  zjazdu  przewidziane  są  sesje  przeznaczone  dla  młodzieży
szkolnej i nauczycieli chemii. W zakresie organizacji zjazdu Komitet Organizacyjny już
nawiązał ścisłą współpracę z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Kurią Biskupią
i Centrum Kultury i Sztuki.

3.1.5. Podejmowanie  projektów badawczych w kooperacji  z  władzami miasta,  regionu
 i jednostkami samorządu terytorialnego.

3.1.6. Zajęcia  pokazowe  w  trakcie  „Dnia  Przedszkolaka”,  gdzie  pokazy  prowadzą
głównie studenci z Kół Naukowych Wydziału.

3.1.7. Podejmowanie i koordynowanie działań związanych z wolontariatem.
3.1.8. Poszerzenie współpracy z instytucjami systemu oświaty (w tym. poprawienie metod

rozpowszechniania  informacji  o  aktualnej  ofercie  edukacyjnej  Wydziału,
zwiększenie liczby inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodzieży).

3.1.9. Współpraca  z  nauczycielami  regionu  siedleckiego  w  organizacji  i  prowadzeniu
kształcenia nauczycielskiego na Wydziale.

Komentarz: Angażowanie wyróżniających się nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych do
przygotowania  programów  i  prowadzenia  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  
i podyplomowych. 

3.2. Poszerzanie  współpracy  z  innymi  ośrodkami  naukowo-dydaktycznymi  
w regionie, kraju i za granicą

Działania:

3.2.1. Nawiązywanie  współpracy  z  kolejnymi  ośrodkami  akademickimi  w  celu
prowadzenia  wspólnych  badań,  pozyskiwania  grantów  i  udziału  
w projektach krajowych i międzynarodowych.

3.2.2. Organizowanie  konferencji  naukowych  wspólnie  z  innymi  ośrodkami  naukowo-
badawczymi w kraju i za granicą.

3.2.3. Upowszechnianie  otwartych  spotkań  i  dyskusji  nad  pracami  naukowymi  
na poziomie jednostek wydziałowych z udziałem ekspertów zewnętrznych.

3.2.4. Zwiększanie  liczby  pracowników  naukowo-dydaktycznych  Wydziału
uczestniczących w wymianie krajowej i międzynarodowej.

Komentarz: Działania  w  tym  obszarze  podejmowane  są  od  lat.  Realizacja  tego  celu
widziana jest na drodze zmian wewnętrznych mających na celu ułatwienie, wspomaganie 
i  zachęcanie  do  współpracy.  Obejmuje  to  m.in.  wprowadzenie  ułatwień  w  realizacji
programów badawczych, zmiany ułatwiające mobilność i wymianę międzynarodową kadry
oraz studentów.

3.3. Rozwijanie współpracy Wydziału z instytucjami pozanaukowymi (krajowymi 
i zagranicznymi)
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Działania:

3.3.1. Podejmowanie  projektów  badawczych  realizowanych  na  potrzeby
miasta/regionu/kraju.

3.3.2. Rozszerzanie działalności popularnonaukowej skierowanej do mieszkańców miasta
i regionu.

3.3.3. Poszerzanie współpracy ze szkołami w regionie.
3.3.4. Współpraca z pracodawcami w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb

rynku pracy.
3.3.5. Inicjowanie  projektów  badawczych  finansowanych  przez  jednostki  samorządu

terytorialnego.
3.3.6. Zwiększenie  liczby  partnerów  w  obszarze  gospodarki,  edukacji,  kultury  

i nauki.
3.3.7. Doskonalenie promocji Wydziału i współpracy z mediami.
3.3.8. Organizacja cyklu otwartych wykładów uniwersyteckich na Wydziale.
3.3.9. Organizacja  spotkań  i  wystaw  popularyzujących  osiągnięcia  pracowników  

i studentów Wydziału.
3.4.10. Poszukiwanie  nowych  pracodawców  dających  studentom  możliwość  rozwijania

swoich zainteresowań kierunkowych. 

3.4. Wzmocnienie więzi z absolwentami.

Działania:

3.4.1. Wspomaganie i monitorowanie karier absolwentów.

Komentarz: Wydział Nauk Ścisłych widzi potrzebę rozszerzenia i wzmocnienia działań 
w  tym  zakresie,  m.in.  przez:  stworzenie  i  nadzorowanie  wydziałowego  portalu
internetowego  absolwentów;  utworzenie  domeny  adresowej  dla  absolwentów
wyrażających  zgodę  na  przesyłanie  im  drogą  mailową  informacji  o  wydarzeniach
zawiązanych z Wydziałem.
Utworzenie  ściślejszych  więzi  z  absolwentami  pomoże  w  śledzeniu  ich  karier,  
w dostosowaniu oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb rynku a także pomoże utworzyć
lub wzmocnić więzi z zakładami pracy absolwentów.

3.4.2. Wspomagania rozwoju Wydziału przez jej absolwentów.

Komentarz: Wydział Nauk Ścisłych będzie dążył do wykreowania praktyki wspomagania
rozwoju  przez  swoich  absolwentów  poprzez:  zapraszanie  wybitnych  absolwentów
Wydziału do udziału w procesie dydaktycznym; wykorzystanie kontaktów z absolwentami 
w organizacji współpracy z gospodarką i promocji Wydziału.

CEL STRATEGICZNY 4

Profesjonalne zarządzanie Wydziałem

O potencjale  naukowym  i  dydaktycznym  Wydziału  w  dużym  stopniu  decyduje
stopień sprawności organizacyjnej i optymalne zarządzanie zasobami Wydziału. Dlatego
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formułując  strategiczne  kierunki  rozwojowe  Wydziału  przyjęto  następujące  cele
operacyjne:

4.1. Zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem.
4.2. Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Wydziału.
4.3. Wzmacnianie prestiżu Wydziału.

CELE OPERACYJNE:

4.1. Zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem.

Działania:

4.1.1. Dostosowanie  struktur  organizacyjnych  Wydziału  do  bieżących  potrzeb  
i skutecznej realizacji strategii.

4.1.2. Oparcie zarządzania Wydziałem na zasadach projektowych i wskaźnikach jakości
oraz  na  stałym  informowaniu  społeczności  Wydziału  o  prowadzonych  
i planowanych pracach oraz uzyskanych wynikach.

4.1.3. Optymalizacja  zasobów  kadr  administracyjnych  zabezpieczających  właściwe
funkcjonowanie Wydziału.

4.1.4. Usprawnianie procesów decyzyjnych i informacyjnych na Wydziale.

4.1.5. Optymalizacja  zarządzania  Wydziałem,  powoływanie  komisji,  zespołów,
pełnomocników Dziekana.

4.1.6. Monitorowanie wykorzystania bazy dydaktycznej Wydziału.

4.1.7. Usprawnienie  i  poprawienie  jakości  usług  świadczonych  przez  dziekanat  
i sekretariaty poszczególnych Instytutów.

4.1.8. Doskonalenie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach Wydziału.

4.1.9. Uruchomienie  monitoringu  skutków  wdrażania  strategii  Wydziału,  opartego  na
jednolitych dla wszystkich jej jednostek wskaźnikach realizacji zadań.

4.1.10. Wprowadzenie mechanizmu aktualizacji celów strategicznych, zadań i wskaźników
ich realizacji.

4.1.11. Opracowanie  projektu  i  wdrożenie  systemu  analiz  i  planowania  krótko-  
i długoterminowych działań Wydziału zgodnych ze strategią jej rozwoju.

Komentarz: Działania  zapisane  w  strategii  muszą  być  konsekwentnie  realizowane.  Dlatego
niezbędny jest stały monitoring procesu realizacji przewidzianych w strategii działań oraz ocena
ich skutków.

4.2. Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Wydziału.

Działania:

4.2.1. Doskonalenie  obiektywnego,  skutecznego  i  motywującego  systemu  oceniania
pracowników.

Komentarz: Wprowadzenie rzetelnej oceny wymagać będzie zmiany „filozofii” myślenia,
gdyż zmniejszy to poczucie bezpieczeństwa, do którego pracownicy Wydziału są bardzo
przywiązani.  Wymagać też będzie współpracy kierowników jednostek różnego szczebla
Wydziału.
W odniesieniu do administracji Wydziału chodzi o zmianę "filozofii" jej działania w taki
sposób, aby nie krępowała ona merytorycznej działalności Wydziału (kształcenie, badania
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naukowe,  współpraca  z  otoczeniem),  lecz  kreatywnie  wspierała  tę  działalność  poprzez
rozwiązywanie pojawiających się problemów formalnych, prawnych, itp.

4.2.2. Zachęcanie pracowników do krytycyzmu, kreatywności i przedsiębiorczości; 
wspieranie innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez studentów.

Komentarz: Zachętą  do  kreatywności  i  przedsiębiorczości  jest  wspieranie  wszelkich
inicjatyw poprzez odpowiednią politykę płacową, awansową, a także przez nagłaśnianie
osiągnięć najaktywniejszych pracowników i zespołów badawczych.

4.2.3. Realizacja  spójnej  w  skali  Wydziału  polityki  pozyskiwania,  zatrudniania  
i awansowania wszystkich pracowników.

4.2.4. Wspieranie  i  organizowanie  konferencji,  seminariów,  warsztatów  i  szkoleń
(dotyczących  wszystkich  obszarów  aktywności  Wydziału)  oraz  zapewnianie
aktywnego w nich uczestnictwa pracowników i studentów Wydziału.

4.3. Wzmacnianie prestiżu Wydziału.

Działania:

4.3.1. Doskonalenie działań w zakresie promocji i reklamy Wydziału.
4.3.2. Organizacja imprez popularyzujących naukę, kulturę i edukację.
4.3.3. Promocja wybitnych osobowości związanych z Wydziałem.
4.3.4. Popularyzacja  osiągnięć  naukowych  i  artystycznych  pracowników  i  studentów

Wydziału.

CEL STRATEGICZNY 5
Rozwój infrastruktury 

Wydział  dysponuje  bazą  dydaktyczną  i  badawczą,  wymagającą  ciągłego
unowocześniania  zgodnie  ze  współczesnymi  osiągnięciami  i  standardami,  zwłaszcza  
w odniesieniu  do  pracowni  i  laboratoriów  dydaktycznych.  Należy rozwijać  i  budować
unikalne stanowiska badawcze wykorzystywane w badaniach naukowych. 

W ramach tego celu strategicznego wyróżniono następujące działania:

Działania:

5.1. Opracowanie  planu  przedsięwzięć  inwestycyjnych  i  remontowych  mających  na
celu  poprawę  infrastruktury  Wydziału  (m.in.  remont  budynku  przy  ul.
Sienkiewicza)

5.2. Pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury Wydziału.
5.3. Prowadzenie  ciągłego procesu unowocześniania  aparatury badawczej  przez  jej

modernizację  i  zakup  lub  pozyskiwanie  od  producentów  (m.in.  utworzenie
pracowni  Spektroskopii  Molekularnej),  a  także  poprzez  ubieganie  się  o  granty
aparaturowe.

5.4. Stałe  unowocześnianie  standardu  pomieszczeń  i  wyposażenia  laboratoriów
dydaktycznych. 
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5.5. Stałe  unowocześnianie  pracowni  komputerowych,  w zakresie  ich  wyposażenia  
w sprzęt i oprogramowanie. 

5.6. Zapewnienie  racjonalnego  użytkowania  nieruchomości  Wydziału,  dbanie  
o efektywne użytkowanie obiektów budowlanych i terenów.

5.7. Dążenie  do  unowocześnienia  obiektów  budowlanych,  ich  wyposażenia
 i funkcjonalności. 
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