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Wizja Uczelni Łazarskiego 

Uczelnia Łazarskiego to dynamiczny ośrodek naukowy gwarantujący staranne wykształcenie  

i kształtujący postawy obywatelskie. 

 

Misja Uczelni Łazarskiego 

Misją Uczelni Łazarskiego - zgodnie z zamierzeniami Założyciela , Ryszarda Łazarskiego - jest 

stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy 

charakter oraz etos pracy.  

Międzynarodowa społeczność Uczelni Łazarskiego zachowuje najwyższe standardy etyczne, 

chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii. 

Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy dzięki 

zaangażowaniu kadry naukowo-dydaktycznej zdobywają tu gruntowną wiedzę, uczą się 

krytycznego myślenia, skutecznego działania, odpowiedzialnego przywództwa oraz doskonalą 

postawy obywatelskie. 

 

Strategia Uczelni Łazarskiego na lata 2016-2020 

1. Stworzenie silnego i rozpoznawalnego w wybranych dziedzinach ośrodka naukowego: 

 zdobywanie dalszych uprawnień w zakresie nadawania stopni naukowych, 

 zdefiniowanie i rozwój kluczowych obszarów badań naukowych prowadzonych na 

Uczelni, 

 zintensyfikowanie działalności naukowej, szczególnie o charakterze 

interdyscyplinarnym,  

 rozwój Wydawnictwa Uczelni, w tym wzrost prestiżu obu kwartalników, 

 wzmocnienie pozycji i roli Biblioteki jako nowoczesnego centrum wiedzy. 

 

2. Dbałość o wysoki poziom programów nauczania i zachowanie najwyższych standardów 

akademickich: 

 rozszerzenie oferty programowej oraz wypracowanie atrakcyjnego profilu istniejących 

kierunków,  

 nowoczesne i skuteczne zarządzanie procesem rekrutacyjnym,        

 budowanie sieci powiązań interdyscyplinarnych między oferowanymi programami, 

 wzmacnianie marki Uczelni Łazarskiego na rynku kształcenia podyplomowego w 

perspektywie „uczenia się przez całe życie”.  

 

3. Rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym służące jakości oferty 

edukacyjnej oraz procesom transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczym i innymi 

sektorami: 
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 przygotowanie nowych specjalności we współpracy z otoczeniem społecznym i 

gospodarczym, 

 wspieranie badań posiadających potencjał praktycznego wdrożenia, 

 rozwijanie programów służących otoczeniu społecznemu Uczelni, 

 zwiększenie obecności i opiniotwórczej roli ekspertów reprezentujących Uczelnię w 

kraju i na forach międzynarodowych. 

 

4. Rozwijanie międzynarodowego charakteru Uczelni zarówno w obszarze badań naukowych, 

jak i dydaktyki: 

 budowanie wspólnych programów nauczania, programów wymiany oraz projektów 

naukowo-badawczych celem zwiększenia liczby naukowców i studentów 

posiadających doświadczenia na arenie międzynarodowej, 

 rozwijanie anglojęzycznej oferty Wydawnictwa Uczelni, 

 opracowanie systemu motywującego badaczy do podejmowania współpracy z innymi 

ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w szczególności w ramach programów Unii 

Europejskiej. 

 

5. Dalsza budowa efektywnego i zintegrowanego zespołu administracji, działającego na rzecz 

interesariuszy na podstawie dobrych praktyk i procedur: 

 dalsze doskonalenie kierowników jednostek celem podniesienia sprawności i 

skuteczności zarządzania Uczelnią, 

 rozwijanie uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia, 

 rozwijanie motywacyjnej polityki kadrowej. 

 

 

 

 

 

 

 


