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Plan strategiczny  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie , na lata  2014‐2020 

1. Strategia w odniesieniu do mobilności 

‐dobór uczelni/instytucji partnerskich 

‐kraje/rejony geograficzne 

‐cele i grupy docelowe (w odniesieniu do pracowników i studentów I, II i III stopnia) 

‐udział w programach wspólnych studiów  

 

W strategii rozwoju Akademii na lata 2014‐2020 przewiduje się kreowanie wizerunku uczelni jako 
instytucji uczenia się przez całe życie, co jest kompatybilne z założeniami z poprzednich lat. 

Misją Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest podnoszenie jakości kształcenia przez 
rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi i przedsiębiorstwami 
oraz wspieranie mobilności studentów oraz pracowników Akademii. Uczelnie partnerskie wybierane 
są na podstawie podobnego profilu kształcenia studentów. Przy nawiązywaniu współpracy 
wykorzystywane są rekomendacje partnerskich uczelni oraz kontakty naukowe i badawcze 
pracowników Akademii zwłaszcza w odniesieniu do umów o charakterze naukowym. 

Podniesienie poziomu jakości kształcenia będzie realizowane przez następujące działania: 

• Dążenie do utrzymania najwyższej pozycji Akademii w ogólnopolskim rankingu Szkół 
Wyższych .  

• Dążenie do utrzymania wysokiej pozycji kategorii jednostek naukowych Uczelni  (obecnie 
Wydział Rehabilitacji Ruchowej posiada I kategorię a Wydział Wychowania Fizycznego i 
Sportu II kategorię), natomiast  Wydział Turystyki i Rekreacji zajmuje pierwsze miejsce na 
arenie krajowej pod względem jakości przygotowania zawodowego jej studentów i 
absolwentów‐ranking czasopisma Wiadomości Turystyczne w kategorii szkół wyższych 
publicznych kształcących na kierunkach  turystycznych)  

• utrzymanie współpracy w zakresie wymiany kadry i studentów  I i II stopnia (studia i praktyki) 
z dotychczasowymi sprawdzonymi uczelniami partnerskimi  ze Skandynawii (Finlandia), 
Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania, Portugalia), Półwyspu Apenińskiego ( Włochy) oraz z 
Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Rumunii. Istotne znaczenie w odniesieniu do wymiany 
kadry będzie mieć wzmocnienie współpracy transgranicznej z krajami sąsiadującymi takimi 
jak Niemcy, Czechy i Słowacja.  

• Pozyskanie nowych partnerów. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie planuje 
rozwijać współpracę poprzez nawiązanie umów z uczelniami partnerskimi z Grecji, Turcji , 
krajami sąsiadującymi (takimi jak Litwa). Rozszerzenie współpracy ma objąć partnerów z 
krajów do tej pory nie uczestniczących w Programie. Chodzi tu w szczególności o uczelnie 
partnerskie z obszaru zachodnich Bałkanów (np. z Chorwacji) a także spoza Europy. 
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• Zwiększenie liczby przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów, wykładowców, a także 
pracowników administracyjnych. AWF w Krakowie planuje od roku 2014 rozpocząć 
międzynarodową wymianę uczestników studiów doktoranckich.   

• Poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez tworzenie nowych kierunków i specjalności 
dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W ostatnim okresie uruchomiono 2 
nowe kierunki: sport i terapia zajęciowa. Akademia Wychowania Fizycznego jako jedna z 
pierwszych uczelni  w Polsce wprowadziła innowacyjny kierunek jakim jest terapia zajęciowa 
do programu studiów.  Uczelnia co roku zwiększa liczbę kursów w języku angielskim 
skierowaną do studentów zagranicznych zgodnie z  europejskimi standardami. 

• Stosowanie systemu punktów ECTS w celu zapewnienia przejrzystości procedur związanych z 
realizacją i zaliczeniem odbytego okresu studiów/praktyki 

• Rozwój współpracy z regionalnymi władzami oraz uczelniami. Uczelnia zamierza 
kontynuować realizację projektu Study in Kraków prowadzonego przez konsorcjum uczelni 
wyższych Krakowa oraz Urząd Miasta Krakowa. Projekt służy promocji Krakowa jako miejsca 
atrakcyjnego do studiowania dla studentów zagranicznych.  

• Promocję programu Erasmus  (spotkania informacyjne, dni otwarte Uczelni , udział w targach 
edukacyjnych). 

• Promocję Europejskiej Karty Uniwersytetu oraz Deklaracji Polityki Europejskiej 

• Działania inwestycyjne w celu  poprawy jakości kształcenia i zintensyfikowania wymiany 
międzynarodowej. W  minionym roku kalendarzowym Uczelnia oddała do użytku obiekt 
krytych  pływalni z zapleczem dydaktycznym  oraz zmodernizowała domy studenckie 
podnosząc ich standard. W  latach 2014‐2020 przewiduje się: 

‐pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych na zadania inwestycyjne 

‐podniesienie standardu bazy dydaktycznej, socjalnej i sportowej (remonty i modernizacja 
obiektów) 

‐kompleksowa komputeryzacja Uczelni  i wdrożenie systemu informatycznego we wszystkich 
jednostkach Akademii (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią) 

Uczelnia będzie kontynuować przyjętą w latach poprzednich politykę polegająca na 
wspieraniu działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji oraz rasizmu i ksenofobii. 
Priorytetem jest również zlikwidowanie barier architektonicznych co umożliwi studiowanie w 
Akademii osobom niepełnosprawnym. 
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2. Strategia  w  odniesieniu  do  projektów  wielostronnych  ‐  współpraca  wielostronna  z 
partnerami w krajach UE i poza UE. 

Poprzez  uczestnictwo  w  europejskich  projektach  międzynarodowych  Akademia  Wychowania 
Fizycznego w Krakowie dąży do osiągnięcia statusu instytucji uczenia się przez całe życie. Uczelnia jest 
otwarta  na  udział  w  projektach  dydaktycznych  i  badawczych  oraz  tych,  które  związane  są  ze 
współpracą w sektorze usług. Dzięki udziałowi w tego typu projektach AWF w Krakowie dostosowuje 
swoją ofertę do poszerzającego się kręgu zróżnicowanych odbiorców. 

Najlepszym  tego  przykładem  jest  uczestnictwo  AWF  w  Krakowie  w  europejskim  projekcie  LLP 
Erasmus ‐ Innovations and Learning in Spa Management (ILIS)‐nr 142759‐LLP‐1‐2008‐1‐FI‐ERASMUS‐
ECUE.  

Rezultatem prac zespołów jest raport zawierający wyniki najnowszych badań rynku SPA. 

Efekty badań: 

‐ stworzenie czterech kursów  e‐learningowych z zakresu zarządzania ośrodkami spa (każdy moduł za 
10 pkt. ECTS, w języku angielskim (w sumie 40 pkt. ECTS). 

‐opracowanie  i  wdrożenie  programu    specjalizacji  studiów  II  stopnia  na  kierunku  Turystyka  i 
Rekreacja AWF w Krakowie (od 2011), specjalizacja z zakresu Zarządzania Ośrodkami Spa  i Turystyki 
Uzdrowiskowej 

‐publikacje 

‐prezentacja wyników na międzynarodowej konferencji naukowej.  

 
‐ artykuły naukowe 
 
‐obszerny raport z wyników badań w ramach projektu 
 
‐ współpraca naukowa pomiędzy uczelniami partnerskimi  
 

Udział w projekcie umożliwił wprowadzenie usprawnień w zakresie szkolenia   oraz zarządzania SPA 
co  zwiększa  konkurencyjność  uczestników  projektu  na  światowym  rynku  turystyki  zdrowotnej  
europejskich uzdrowisk i innych ośrodków SPA. 

Udział AWF w Krakowie w projektach międzynarodowych  sprzyja kształtowaniu  jej wizerunku  jako 
instytucji twórczej i innowacyjnej.  Utrzymanie i rozszerzenie wielokierunkowych badań naukowych z 
partnerami  krajowymi  oraz  ośrodkami  zagranicznymi  jest  strategicznym  priorytetem  uczelni  w 
kolejnej fazie Programu. 
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3. Cele  instytucjonalne  w  odniesieniu  do  priorytetów  zdefiniowanych  w  założeniach 
modernizacji  szkolnictwa  wyższego  w  Europie  („Modernisation  Agenda”  ‐  Council 
conclusions z listopada 2011 r.) 

 Uczestnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w Programie Erasmus  jest zgodne z 
wytycznymi strategii Europa 2020. Uczelnia dąży do uzyskania wysokiej pozycji na arenie 
międzynarodowej zgodnie ze swoimi założeniami i priorytetami strategicznymi. Należą do nich:  
 

1. Podniesienie poziomu wykształcenia absolwentów w celu stworzenia im warunków do 
dalszego rozwoju zawodowego co powinno umożliwić im znalezienie miejsca na 
współczesnym rynku pracy 
 Strategia Uczelni w latach 2014‐2020 będzie się skupiać na realizacji następujących działań: 
 Opracowanie i wdrożenie krajowych ram kwalifikacji opartych na efektach uczenia się  

 Podnoszenie kompetencji pracowników naukowo‐dydaktycznych oraz 
 Umożliwienie im odbywania szkoleń w zakresie badań naukowych  

 
2. Poprawa jakości kształcenia i  dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów 

współczesnego rynku 
W celu  podniesienia poziomu jakości kształcenia AWF w Krakowie począwszy od 2013 roku 
prowadzić będzie w tym zakresie stosowne działania. Nadzorowanie zadań z tym związanych 
powierzone zostało  Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowym  
Komisjom ds. Jakości Kształcenia.   
 

3. Wzmocnienie jakości poprzez mobilność i współpracę transgraniczną 
 AWF w Krakowie dąży do wzmocnienia swej pozycji na arenie międzynarodowej przez 
następujące działania: 

• doskonalenie systemu studiów trójstopniowych, 
• zapewnienie przejrzystych kryteriów kwalifikacji kandydatów na 

wyjazdy  
• włączanie mobilności akademickiej do programów nauczania 
• stosowanie systemu punktów ECTS i suplementu do dyplomu 
• wdrożenie krajowych ram kwalifikacji dostosowanych do 

europejskiego systemu 
 

4. Realizacja celów „trójkąta wiedzy” : powiązanie szkolnictwa wyższego , badań naukowych i 
biznesu w działania na rzecz doskonałości i rozwoju regionalnego 
 
Uczelnia zamierza kontynuować następujące działania łączące współpracę 
międzyinstytucjonalną przez: 

 włączenie badań i innowacyjnych praktyk  do oferty edukacyjnej 
 poszerzenie zakresu współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi  i instytucjami 

związanymi ze szkolnictwem , gospodarką oraz  służbą zdrowia   
 rozszerzenie możliwości wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w celu 

uzyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku  pracy 
 

5. Poprawa zarządzania i finansowania 
Poprawa systemu finansowania uczelnią zakłada  dywersyfikację źródeł finansowania 
(inwestycje publiczne służyć będą uzyskiwaniu dodatkowych funduszy z innych źródeł 
włączając prywatne).   
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Zgodnie  ze  Strategią  na  lata  2014‐2020  nastąpić ma  poprawa  zarządzania Uczelnią  dzięki 
informatyzacji  wszystkich  jej  działów  (wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania 
Akademią). Przyczyni  się  to do  lepszej dostępności do usług elektronicznych oraz umożliwi 
wprowadzenie  rozwiązań administrowania uczelnią. Podejmowane działania w najbliższych 
latach będą miały na celu uzyskanie przez Uczelnię certyfikatu jakości PN‐EN ISO 9001:2009. 

 

 

 


