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Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej WSHE), utworzona 

przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 1995 roku jest obecnie Uczelnią o 

ugruntowanej pozycji w regionie, która z imponującą liczbą ponad 18 tyś. 

absolwentów odgrywa znaczącą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym 

regionu i kraju.  

Kujawska Szkoła Wyższa oferuje aktualnie 16 kierunków nauczania, w 

tym 6 ściśle technicznych, których ukończenie gwarantuje uzyskanie tytułu 

inżyniera.  Wzmocnienie potencjału poprzez konsolidację w 2015 r. z Wyższą 

Szkołą Techniczną we Włocławku stworzyło solidne podstawy do zbudowania 

w przyszłości silnej uczelni, która może zaoferować lepszą i liczniejszą kadrę, 

szerszy profil kształcenia, a także wyższą jakość nauczania i za mniejsze czesne. 

Połączenie zasobów edukacyjnych i naukowo-badawczych obu uczelni 

przyniosło korzyści dla studentów, Włocławka i regionu, z jednej strony 

umożliwiło kontynuację działalności uczelni w nowej strukturze i formule 

organizacyjnej, z drugiej – wzmocniło pozycję i zwiększyło potencjał 

rozwojowy Uczelni oraz uatrakcyjniło ofertę edukacyjną o nowe kierunki 

studiów. Wychodząc naprzeciw studentom mieszkającym daleko od Włocławka, 

KSW stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w Zamiejscowym Wydziale w 

Grudziądzu, gdzie oferujemy studia na kierunkach: inżynieria mechaniczna. W 

2015 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku 

bezpieczeństwo narodowe w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu.  

Kujawska Szkoła Wyższa w swojej działalności stosuje edukacyjne 

standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze 

europejskim, Uczelnia łączy wieloletnią tradycję z podejmowaniem zadań 

współczesności oraz wyzwań przyszłości. W procesach nauczania i 

wychowywania młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, 

etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w 

badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem 

społecznym. 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały  nr 4/17 Senatu KSW z dnia 31.01.2017 r. 
 

3 
 

MISJA UCZELNI  

 

Wykorzystując w praktyce dydaktycznej i naukowej standardy 

europejskie, Kujawska Szkoła Wyższa realizuje swoją misję jako zespół działań 

zmierzających do umożliwienia społeczeństwu Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej, 

Pomorza i całego kraju, głównie młodzieży zdobywania na różnych kierunkach 

oraz poziomach kształcenia umiejętności zawodowych i wiedzy akademickiej, 

krzewienie w niej ducha aktywności i przedsiębiorczości, a także nieustanne 

poczucie potrzeby uczenia się przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji osób 

już pracujących zawodowo oferując im szkolenia, kursy, studia podyplomowe 

oraz seminaria doktorskie, zgodnie z występującymi na rynku pracy potrzebami 

gospodarczymi. W sferze nauki Uczelnia postrzega swoją misję w rozwijaniu 

(na miarę posiadanego potencjału kadrowego, infrastruktury oraz środków 

finansowych) działalności naukowo-badawczej, zarówno w obszarze badań 

podstawowych, jak też w obszarze badań powiązanych z praktyką, tj. 

prowadzonych na potrzeby jej otoczenia gospodarczego – w tym szczególnie 

regionu Kujaw i Pomorza.  

 

KSW jest uczelnią wyższą, która działa na rzecz rozwoju regionu 

przez współtworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy i propagowanie 

obywatelskich i proeuropejskich postaw społecznych. Istniejemy i 

rozwijamy się, aby zaspokajać chęć poznawania świata w 

usystematyzowany naukowo sposób, dostarczając wysoko specjalistycznej i 

nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji  naszym studentom. 
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE UCZELNI. 

 

Tak jak w każdej innej uczelni, wpływ na działalność Kujawskiej Szkoły 

Wyższej mają zarówno czynniki zewnętrzne  jak i wewnętrzne. 

 

Czynniki o charakterze zewnętrznym to przede wszystkim: 

1.    Światowy kryzys gospodarczy w tym kryzys finansowy państw strefy euro,  

2. Dynamiczne zmiany na  europejskim rynku pracy, związane ze 

spowolnieniem rozwoju gospodarczego i kryzysem migracyjnym, który dotyczy 

również Polski, 

3. Zmiany zachodzące w europejskim systemie szkolnictwa wyższego (w tym 

również w Polsce) wynikające z wdrażania przez poszczególne kraje Unii 

Europejskiej założeń Procesu Bolońskiego, czyli tzw. wielkiej strategii budowy 

zintegrowanego obszaru szkolnictwa wyższego Europy, 

4. Przygotowywana aktualnie zasadnicza nowelizacja Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, która zmieni zasady funkcjonowania szkolnictwa 

wyższego, w tym przede wszystkim zasady jego finansowania, 

5. Spowodowany niekorzystnymi zmianami demograficznymi w Polsce, 

postępujący stopniowo od 2009 r. i prognozowany do 2025 r. spadek liczby 

kandydatów na studia, 

6. Coraz bardziej widoczne i zwiększające się wzajemne działania 

konkurencyjne podejmowane przez podmioty polskiego rynku szkolnictwa 

wyższego z uprzywilejowaniem podmiotów publicznych, 

7. Zwiększające się z roku na rok koszty działalności uczelni wyższych 

wynikające z konieczności dostosowania się do zmian zachodzących w ich 

otoczeniu ekonomicznym, prawnym i społecznym. 

Czynniki o charakterze wewnętrznym determinujące realizację strategii 

rozwoju KSW, to przede wszystkim: 

1. Organizacyjne, administracyjne, dydaktyczne, kadrowe oraz naukowo-

badawcze doświadczenie będące efektem dotychczasowego, przeszło 20-
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letniego okresu funkcjonowania Uczelni i wynikających z tego tytułu wniosków 

na przyszłość, 

2. Stan infrastruktury Uczelni, tzn. jej zasobów lokalowych oraz ich 

wyposażenia, a także reprezentowanego przez nie poziomu technicznego, w 

odniesieniu do przyszłych jej potrzeb związanych z zapewnieniem przez 

Uczelnię właściwego przebiegu realizacji procesu dydaktycznego oraz 

prowadzenia działalności naukowo-badawczej, 

3. Zakres posiadanych przez Uczelnię uprawnień, tj.: uprawnień akademickich 

(uprawnienia do nadawania stopni naukowych), uprawnień dydaktycznych 

(uprawnienia do prowadzenia na różnych poziomach kształcenia określonych 

kierunków studiów) oraz uprawnień administracyjno - terytorialnych 

(uprawnienia do prowadzenia ośrodków zamiejscowych – wydziałów), 

4. Stan, tj. ilość oraz kwalifikacje posiadanych przez Uczelnię zasobów 

osobowych, zarówno gdy chodzi o jej pracowników naukowo-dydaktycznych, 

jak też pracowników administracyjnych w  powiązaniu z przyszłymi potrzebami 

Uczelni determinowanymi kształtowaniem się czynników zewnętrznych oraz 

niektórych czynników wewnętrznych, w tym szczególnie zakresu posiadanych 

przez Uczelnię uprawnień, 

5. Kondycja finansowa Uczelni, która stanowi główny czynnik wewnętrzny 

determinujący całokształt strategii rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej. 

 

CELE STRATEGICZNE KSW  

Uwzględniając wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, a także 

misję, jaką stawia przed sobą Kujawska Szkoła Wyższa należy w aktualnej 

strategii jej rozwoju do 2020 roku, dążyć do realizacji celów o charakterze 

strategicznym, które byłyby przy tym zgodne z wymogami statutowej 

działalności Uczelni.  

Tymi celami strategicznymi są: 

1. Inicjowanie procesu konsolidacji środowiska akademickiego we Włocławku i 

dążenie do utworzenia Akademii Włocławskiej mającej status państwowej 

szkoły wyższej, 
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2. Zapewnienie wysokiej jakości i różnorodności oferowanych przez Uczelnię 

usług edukacyjnych, 

3. Zwiększenie aktywności naukowo-badawczej pracowników akademickich 

Uczelni, 

4. Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z jej bliższym i dalszym otoczeniem 

naukowym i gospodarczym, partnerska współpraca z interesariuszami 

zewnętrznymi, 

5. Ukształtowanie w Uczelni przyjaznego środowiska akademickiego, 

6. Rozwój e-learningu jako uzupełniającej formy kształcenia poszerzającej 

ofertę edukacyjną oraz zwiększającą potencjał wizerunkowy Kujawskiej Szkoły 

Wyższej. 

 

 

PIERWSZY CEL STRATEGICZNY - Inicjowanie procesu konsolidacji 

środowiska akademickiego we Włocławku i dążenie do utworzenia Akademii 

Włocławskiej mającej status państwowej szkoły wyższej. 

 Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny KSW powinna dążyć do 

zrealizowania określonych celów szczegółowych, takich jak: 

a. Zapewnienie rozwoju naukowego własnej kadry, w tym szczególnie 

nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi ich podstawowe 

miejsce zatrudnienia, 

b. Utrzymanie posiadanych już uprawnień do prowadzenia kierunków  oraz 

w zależności od możliwości Uczelni, podjęcie w najbliższej przyszłości 

czasowej starań o uzyskanie przez wydziały Uczelni kolejnych tego 

rodzaju uprawnień, w tym przede wszystkim magisterskich. 

 

 

DRUGI CEL STRATEGICZNY - Zapewnienie wysokiej jakości i 

różnorodności oferowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych. 
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Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny KSW powinna dążyć do 

zrealizowania określonych celów szczegółowych, takich jak: 

a. Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni oraz stałe 

monitorowanie jego poziomu w oparciu o rozbudowę Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, 

b. Systematyczne zwiększanie oferty dydaktycznej, a także jej dostosowywanie 

do potrzeb regionalnego, krajowego, a także europejskiego rynku pracy - tak 

aby absolwenci KSW, wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i 

praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować, 

c. W oparciu o występujące zapotrzebowanie i możliwości organizacyjne 

rozwijanie już istniejących, lub też tworzenie kolejnych wydziałów 

zamiejscowych, 

d. Zwiększenie współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz 

uatrakcyjnienie oferowanych przez Uczelnię studiów poprzez przygotowanie 

programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskim, 

e. Dążenie w oparciu o współpracę z uczelniami zagranicznymi do nadawania 

absolwentom dwóch dyplomów ukończenia studiów. 

 

TRZECI CEL STRATEGICZNY - Zwiększenie aktywności naukowo-

badawczej pracowników akademickich Uczelni. 

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny KSW powinna dążyć do zrealizowania 

określonych celów szczegółowych, takich jak: 

a. Inspirowanie pracowników akademickich Uczelni do zintensyfikowania 

badań rozwojowych oraz celowych, związanych w głównej mierze z 

regionem Kujaw i Pomorza i wdrażaniem więzi między nauką a praktyką, 

b. Wspieranie pracowników akademickich Uczelni w ich staraniach o 

możliwość prezentowania wyników swojej pracy badawczej na forum 

publicznym (krajowym, międzynarodowym) w ramach różnych 

konferencji i seminariów naukowych, a także ułatwienie im publikowania 

tych wyników w wydawnictwach uczelnianych lub pozauczelnianych, 
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c. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na 

badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także pozyskiwania 

środków na finansowanie konferencji i wydawnictw uczelnianych, 

d. Inicjowanie i wspieranie finansowe nauczycieli akademickich chcących 

uzyskać kolejne stopnie i tytuły naukowe. 

CZWARTY CEL STRATEGICZNY – Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z 

jej bliższym i dalszym otoczeniem naukowym i gospodarczym, partnerska 

współpraca z interesariuszami zewnętrznymi. 

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny KSW powinna dążyć do zrealizowania 

określonych celów szczegółowych, takich jak: 

a. Systematyczne rozszerzanie współpracy naukowej z ośrodkami 

akademickimi i badawczymi w regionie, w Polsce, jak również w 

wymiarze międzynarodowym, 

b. Rozwijanie współpracy z działającymi, w regionie Kujaw i Pomorza, 

przedsiębiorstwami i ich zrzeszeniami, organami administracji 

państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, a także ze 

stowarzyszeniami zawodowymi i naukowymi, 

c. Rozwijanie ścisłej współpracy z pracodawcami w celu udoskonalenia 

oferty edukacyjnej Uczelni z punktu widzenia potrzeb praktyki 

gospodarczej, 

d. Wspieranie rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, tak aby zaspakajać potrzeby osób w wieku senioralnym, takie jak: 

samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i 

umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, potrzeba 

bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,  wypełnienie wolnego 

czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i 

fizycznej, 

e. Poprzez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” wspieranie 

finansowe i organizacyjne wszelkich działań związanych z edukacją, 

nauką, kulturą, kształceniem ustawicznym, rozwojem przedsiębiorczości 

itp., 
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f. Poprzez Centrum Nauki i Biznesu KSW nawiązanie bliskich kontaktów z 

przedstawicielami biznesu celem podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć naukowych, badawczych i wdrożeniowych, 

g. Wspieranie dalszego rozwoju Zespołu Szkół Akademickich przy KSW z 

założeniem, że jego absolwenci będą w przyszłości studentami KSW, 

h.  Systematyczne rozszerzanie oferty programowej i zasięgu działania 

Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, którego Uczelnia jest 

głównym organizatorem. 

PIĄTY CEL STRATEGICZNY - Ukształtowanie w Uczelni przyjaznego 

środowiska akademickiego. 

Chcąc osiągnąć ten cel strategiczny KSW powinna dążyć do zrealizowania 

określonych celów szczegółowych, takich jak: 

a. Kreowanie wśród pracowników Uczelni wyraźnych postaw pro-

studenckich wyrażających się m.in. w indywidualnym podejściu do 

potrzeb, umiejętności i oczekiwań danego studenta, 

b. Tworzenie studentom, a także słuchaczom kursów i szkoleń, 

sprzyjających warunków dla ich intelektualnego rozwoju oraz 

kształtowania ich wiedzy i kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku, 

c. Organizowanie procesu kształcenia w sposób przyjazny dla studentów i 

słuchaczy, poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem internetowych 

technologii kształcenia na odległość (elektronicznych platform 

edukacyjnych, e-learningu, video-learningu itp.), 

d. Wspieranie wysiłków na rzecz kształcenia w Uczelni osób 

niepełnosprawnych, 

e. Rozwijanie działalności edukacyjnej zgodnie z ideą ,,uczenia się przez 

całe życie”, 

f. Przygotowanie absolwentów do znalezienia na rynku pracy atrakcyjnego 

zatrudnienia oraz wspieranie ich w tych staraniach przez uczelniane Biuro 

Karier, 

g. Prowadzenie działań na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego 

Regionu z uwzględnieniem przedsięwzięć dotyczących poszanowania 

zasad zrównoważonego rozwoju. 
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SZÓSTY CEL STRATEGICZNY – Rozwój e-learningu poprzez następujące 

cele szczegółowe: 

a. Określenie zasad dotyczących organizowania i prowadzenia zajęć e-

learningowych w KSW, 

b. Implementacja platformy LMS ILJAS, umożliwiającej stworzenie 

środowisku KSW warunków wspierających szybką komunikację i wymianę 

wiedzy, 

c. Współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz partnerskimi 

instytucjami podległymi MON – wymiana doświadczeń oraz materiałów 

(kursów), 

d. Poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i 

finansowych mających na celu dalszy rozwój formuły e-learningu w Uczelni 

(poprzez MON, MNiSzW, MEN, NCN, NCBiR oraz projekty NATO i Unii 

Europejskiej), 

e. Utworzenie w nieodległej perspektywie Centrum E-learningu KSW 

zgodne ze światowymi trendami rozwoju nowoczesnego szkolnictwa 

wyższego. 

 

 


