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WPROWADZENIE  
 

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji (INPA) został powołany 1 października 2020 r. w 

zwiazku z przekształceniami organizacyjno-restrukturyzacyjnymi dokonanymi w 

ramach Wydziału Nauk Społecznych, z połączenia kierunku administracja 

funkcjonującego od 2017 roku w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz 

Instytutu Politologii, prowadzącego kierunki: stosunki międzynarodowej i politologia.  

 

Zmiany te spowodowały konieczność zaproponowania nowej struktury 

INPA,obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021. Wpisuje się ona w zmiany 

ustrojowe, jakie zostały wypracowane w roku akademickim 2018/2019 przez władze 

Uczelni (nowy Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie, nowe regulaminy dotyczące organizacji pracy na Uczelni). Zmiany w ustroju 

Uczelni korespondują z treścią Ustawy 2.0 (która weszła w życie 1 października 2018 r.), 

jak również z zaleceniami aktów wykonawczych z nią związanych. 

 

Nowa organizacja Uczelni zakłada, że instytuty stanowić będą jedną z podstawowych 

jednostek organizacyjnych, na której spoczywa zasadniczy ciężar działalności 

dydaktycznej i badawczej. Wprowadzony rozkład zadań, zarówno z zakresu nauki, jak i 

dydaktyki,jest w strukturze Uczelni kluczowy, także w związku z ewaluacją działalności 

naukowej, która według nowych zasad i kryteriów – planowana jest na rok 2022 i na lata 

2017- 2021.  

 

Strategia rozwoju Instytutu Nauk o Polityce i Administracji wpisuje się w nadrzędne oraz 

równoległe dokumenty strategiczne, tj.: Strategię Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014-2022 (znowelizowaną w 2019 

r.); Strategię Rozowju Wydziału Nauk Społecznych na lata 2020-2022, w ramach którego 

funkcjonuje INPA; a także w Stratrgię Rozwoju Dyscypliny Nauki o Polityce i 

Administracji na lata 2020-2022 (w przygotowaniu). 
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MISJA I WIZJA  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA

• Misją INPA jest stałe wzmacnienie potencjału naukowo-badawczego zarówno
poszczególnych pracowników, jak i całej jednostki, doskonalenie jakości i
metod pracy dydaktycznej oraz podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia
podejmowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym, badawczym,
dydaktycznym i organizacyjnym.

• Wartościami, które przyświecają aktywności INPA we wskazanych obszarach
są: uczciwość i rzetelność naukowa, utrzymywanie wysokich standardów
naukowych i dydaktycznych, a także gotowość do ciągłego doskonalenia pracy
akademickiej we wszystkich jej aspektach.

WIZJA

• Wizja INPA jest zgodna z wizją sformułowaną przez władze Uniwersytetu
Pedagogicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych i zakłada ciągły rozwój
naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny jednostki.

• Istotne miejsce w procesie podnoszenia jakości badań naukowych zajmuje
współpraca zarówno z ośrodkami naukowymi w kraju, jak i z ośrodkami
zagranicznymi, co przyczynia się do systematycznego zwiększania stopnia
umiędzynarodowienia prowadzonych badań i zwiększania ich wpływu na
rozwój nauki. Równie ważnym aspektem doskonalenia aktywności badawczej
jest pozyskiwanie finansowania z dostępnych źródeł krajowych i
zagranicznych. Zakłada się także rozwój badań interdyscyplinarnych i
multidyscyplinarnych.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU  
 

 

W ramach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji funkcjonują cztery Katedry, 

jeden Zespół Badawczy oraz jedna Redakcja Czasopisma Naukowego: 
 

 

 
 
 

 

KATEDRA TEORII POLITYKI I SYSTEMÓW 
POLITYCZNYCH

KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ

KATEDRA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
I STUDIÓW OBSZAROWYCH

KATEDRA ADMINISTRACJI I POLITYK 
PUBLICZNYCH

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADAWCZY 
„ITALIAN STUDIES”

CZASOPISMO ANNALES UNIVERSITATIS 
PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA 
POLITOLOGICA
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DYDAKTYKA: KIERUNKI I SPECJALNOŚCI  
 

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji prowadzi następujące kierunki studiów: 

 
 
 

KIERUNKI

ADMINISTRACJA

(studia stacjonarne              
i niestacjonarne                     

I i II stopnia)

Administracja sektora 
prywatnego

E-administracja

Koordynator polityk 
publicznych

STOSUNKI 
MIĘDZYNARODOWE

(studia stacjonarne               
i niestacjonarne                     

I i II stopnia)

Dyplomacja publiczna

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe i 

polityka zagraniczna

POLITOLOGIA 

(studia stacjonarne I i II 
stopnia)

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe i 

polityka zagraniczna

Administracja  
publiczna

ADMINISTRACJA 
SAMORZĄDOWA

(studia podyplomowe)
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ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGICZNYCH 
 

 

Zawarte w niniejszym dokumencie cele strategiczne stanowią zbiór najważniejszych 

wyzwań stojących przed INPA w najbliższych latach, w związku z jego działalnością 

naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. 

 

INPA stawia sobie cele, które mieszczą się w celach sformułowanych przez władze 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie oraz władze 

Wydziału Nauk Społecznych. Wpisując się w nie i przyczyniając się do ich 

realizacjiwzmacnia się efekt synergii wewnętrznej w ramach struktury całej Uczelni. 

 

Wskazane cele strategiczne wyznaczają kierunki dla poszczególnych Katedr oraz innych 

jednostek organizacyjnych: ich pracowników i kierowników. Realizacja przyjętych założeń 

ma przyczynić się do stałego i dynamicznego podnoszenia konkurencyjności Instytutu na 

edukacyjnym i naukowo-badawczym rynku krajowym oraz międzynarodowym. 
 

 

 
 

 

 

Współpraca i przepłwy informacji

Zwiększenie stopnia współpracy wewnątrz 
Instytutu oraz Uczelni 

Udoskonalenie procesów zarządzanie 
wewnętrznego 

Relacje z otoczeniem

Upowszechnianie i 
popularyzacja wyników prac 

badawczych
Współpraca z otoczeniem

Wzmocnienie więzi i aktywna 
współpraca z absolwentami

Dydaktyka

Kształcenie na najwyższym poziomie

Umiędzynarodowienie

Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia

Działalność naukowa i badawcza

Badania naukowe na 
najwyższym poziomie

Młodzi pracownicy nauki, 
doktoranci i studenci

Wysoka kategoria naukowa dla 
dyscypliny NoPiA
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CEL 1: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  
 

Obszar: BADANIA NAUKOWE 
 

 

  

Intensyfikacja działań naukowo-badawczych polegać ma na zwiększeniu 

aktywności oraz poprawieniu jakości pracy naukowej i badawczej pracowników 

Instytutu. Działania te będą wspierane rzetelnym zapleczem merytorycznym i 

organizacyjnym. Zaplecze to będzie wspomagać realizację zadań finansowanych 

ze środków własnych, a także aktywność zmierzającą do zwiększania udziału 

środków zewnętrznych w finansowaniu działań naukowo-badawczych. 

 

1.1. Badania naukowe na najwyższym poziomie 

 

➢ Racjonalna polityka kadrowa. 

➢ Zapewnienie pracownikom warunków do prowadzenia badań naukowych na najwyższym 

możliwym poziomie.  

➢ Poprawienie efektywności wydatkowania własnych środków finansowych. 

➢ Aktywne i bieżące wspieranie projektów naukowych i badawczych realizowanych w 

ramach Katedr i Zespołów Badawczych INPA. 

➢ Aktywne i bieżące wspieranie rozwoju i możliwości uzyskiwania wyższej kwalifikacji 

punktowej czasopisma „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Politologica”. 

➢ Wzmacnienie stopnia interdyscyplinarności badań naukowych. 

 

1.2. Młodzi pracownicy nauki, doktoranci i studenci 

 

➢ Podniesienie poziomu i jakości badań naukowych prowadzonych przez młodych 

pracowników nauki, doktorantów i studentów. 

➢ Wspieranie rozwoju naukowego i awansów młodych pracowników nauki. 

➢ Wspieranie rozwoju naukowego doktorantów podejmujących studia w Szkole Doktorskiej 

UP, którzy wskazali promotorów z INPA. 

➢ Wspieranie inicjatyw zmierzających do aktywizowania działalności naukowej studentów. 

➢ Wspieranie aktywności kół naukowych. 

 

1.3. Wysoka kategoria naukowa dla dyscypliny NoPiA 

 

➢ Tworzenie adekwatnych warunków, umożliwiających pracownikom rozwój naukowy i 

badawczy, celem uzyskania przez wiodącą dla Instytutu dyscyplinę NoPiA co najmniej 

kategorii B+ w nadchodzącym procesie ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 

2017-2021.Umożliwi to utrzymanie uprawnień Rady Dyscypliny NoPiA do nadawania 

stopni naukowych, a tym samym zapewni korzystnypoziom finansowania działalności 

naukowej. 

➢ Zmniejszenie liczby pracowników niepublikujących i nie podejmujących wysiłków 

zmierzających do osiągania lepszych wyników w aktywności naukowo-badawczej. 
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CEL 2: UMIĘDZYNARODOWIENIE 
 

Obszar: KSZTAŁCENIE I BADANIA NAUKOWE 
 

 

  

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed 

polskim szkolnictwem wyższym. Działania w tym zakresie podejmowane są 

przez Ministerstwo i jego agencje, ale przede wszystkim przez Uczelnie. W skali 

kraju najważniejszym celem jest zwiększenie udziału studiujących w Polsce 

obcokrajowców oraz zatrudnianie naukowcówzagranicznych. Istotnym 

elementem jest także uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych 

programach badawczychi edukacyjnych. Umiędzynarodowienie to takže 

platforma służąca pozyskiwaniu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. 

 

 

 

2.1. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia 

 

• Zwiększanie liczby organizowanych lub współorganizowanych konferencji 

międzynarodowych. 

• Zwiększanie liczby uczestników z zagranicy w organizowanych lub współorganizowanych 

konferencjach międzynarodowych. 

• Zwiększanie liczby artykułów pracowników INPA przygotowywanych w języku angielskim 

lub innych językach i publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. 

• Zwiększanie liczby efektywnych partnerstw naukowo-badawczych z instytucjami, 

organizacjami i innymi podmiotami zagranicznymi bądź międzynarodowymi. 

• Zwiększanie udziału pracowników INPA w efektywnie funkcjonujących, międzynarodowych 

zespołach naukowo-badawczych. 

• Zwiększanie liczby pracowników INPA uczestniczących w stażach naukowych i badawczych 

w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

• Zwiększanie liczby studentów zagranicznych kształcących się w INPA. 

• Nawiązywanie i umacnianie współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 

oraz dydaktycznymi w zakresie wymiany studenckiej oraz wymiany kadry dydaktycznej. 

• Nawiązywanie i umacnianie współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 

oraz dydaktycznymi, celem wspólnego przygotowywania oraz realizacji projektów 

badawczych. 

• Pobudzenie kreatywności i podniesienie kompetencji oraz umiejętności kadry akademickiej 

i studentów w działaniach zorientowanych na wymianę doświadczeń i kooperację z 

uczelniami zagranicznymi. 

 



STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI NA LATA 2020-2022 — LISTOPAD 2020 9 

CEL 3: DYDAKTYKA 
 

Obszar: KSZTAŁCENIE  
 

 

  

Wzmocnienie działalności i pozycji dydaktycznej INPA jest możliwe poprzez 

podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju i promocji 

dotychczasowych kierunków studiów, jak również kształtowanie nowej oferty 

edukacyjnej (m.in. nowe kierunki studiów, nowe specjalizacje). Istotne znaczenie ma 

również wspieranie i rozwój metod dydaktycznych kierowanych do wszystkich 

studentów, a także udzielanieindywidualnego, odpowiednio dopasowanego wsparcia 

studentom uzdolnionym (tutoring akademicki). 

 

 

 

3.1. Kształcenie na najwyższym poziomie 

 

➢ Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

➢ Uzyskiwanie pozytywnych ocen ewaluacyjnych. 

➢ Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej Instytutu. 

➢ Bieżąca ewaluacja i doskonalenie programów kształcenia. 

➢ Rozwój oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb edukacyjnych i organizacyjnych 

studentów zagranicznych. 
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CEL 4: RELACJE Z OTOCZENIEM 
 

Obszar: RELACJE ZEWNĘTRZNE  
 

 

  

Nawiązywanie trwałych pozytywnych relacji z otoczeniem przyczyni się do sukcesu 

Uczelni i Instytutu w szerszym kontekście. Środowiskowy wymiar aktywności 

akademickiej jest promowany w wielu krajowych oraz unijnych dokumentach oraz 

aktach prawnych. Zwraca się w nich uwagę na potrzebę rozwijania sieci współpracy, 

m.in. poprzez pielęgnowanie kontaktów z absolwentami, ale także nawiązywanie 

różnych form współpracy z podmiotami trzech sektorów: publicznego, społecznego, 

prywatnego. Jednym ze sposobów rozumianego w ten sposób sieciowania jest 

tworzenie konsorcjów oraz zawieranie umów partnerskich angażujących uczelnie i 

inne podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także podmioty gospodarcze. 

Istotnym jest, aby nawiązywane przez jednostki naukowe formalne relacje z 

interesariuszami były urealniane konkretnymi i efektywnymi programami oraz 

praktykami współpracy. Tylko w ten sposób może być realizowany paradygmat 

działań pro-innowacyjnych, kojarzony z tzw. działalnością B+R. 

 

 

4.1. Upowszechnianie i popularyzacja wyników prac badawczych 

 

➢ Propagowanie nauki oraz transferu jej osiągnięć do pozanaukowych podmiotów trzech 

sektorów: publicznego, społecznego, prywatnego poprzez upowszechnianie osiągnięć 

naukowo-badawczych pracowników INPA. 

➢ Działania zorientowane na wspieranie komercjalizacji wyników tych badań naukowych, 

które wykazują potencjał wdrożeniowy. 

➢ Zwiększenie liczby i poszerzenie zasięgu organizowanych lub współorganizowanych przez 

INPA konferencji oraz innych wydarzeń naukowych (m.in. sympozja, debaty, spotkania 

szerszych zespołów naukowych). 

 

4.2. Współpraca z otoczeniem 

 

➢ Wzmocnienie aktywności eksperckiej i doradczej pracowników INPA. 

➢ Poszczerzenie i zintensyfikowanie współpracy INPA z otoczeniem, w tym z intytucjami 

publicznymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami – 

zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, a w optymalnym wariancie również w skali 

międzynarodowej. 

➢ Poprawienie konkurencyjności oraz zwiększenie rozpoznawalności INPA. 

➢ Zwiększanie wśród pracowników zainteresowania tworzeniem konsorcjów i partnerstw 

międzysektorowych, w tym także o charakterze międzynarodowym. 

➢ Wzmacnianie wizerunku INPA jako jednostki otwartej na innowacyjne rozwiązania 

gospodarcze i naukowe (B+R). 

➢ Dbanie o dobry i profesjonalny wizerunek Instytutu w mediach i w przestrzeni publicznej. 

➢ Utworzenie Rady Interesariuszy. 
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4.3. Wzmocnienie więzi i aktywna współpraca z absolwentami 

 

➢ Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z absolwentami poprzez pielęgnowanie 

kontaktów w mediach społecznościowych. 

➢ Zaproszenie tych absolwentów Instytutu, którzy w swym życiu zawodowym reprezentują 

ośrodki decyzyjne podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych. 

➢ Wspieranie tych inicjatyw absolwentów, które związane będą z organizowaniem spotkań 

okolicznościowych dedykowanych Uczelni i Instytutowi w których zdobywali wykształcenie. 
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CEL 5: WSPÓŁPRACA I PRZEPŁYW INFORMACJI  
 

Obszar: ZARZĄDZANIE 

  
 

  

Dobra współpraca w środowisku zawodowym stanowi atut i siłę napędową 

każdego podmiotu profesjonalnego. Powinna ona angażować zarówno 

pracowników całej Uczelni, Wydziałów, jak i poszczególnych Instytutów. Jest ona 

ważnym elementem budowania trwałych efektów naukowych. We współpracy 

powinni również uczestniczyć studenci, doktoranci i absolwenci. W ten sposób 

można optymalnie wykorzystywać szersze zasoby Uczelni i Instytutu, tkwiące w 

kapitale ludzkim oraz w kapitale społecznym. Sprzyja to utożsamianiu się z 

wartościami Uczelni i Instytutu, zachęca do pracy zespołowej oraz do wymiany 

doświadczeń i umiejętności, potęgując korzyści, zarówno dla całej instytucji, jak i 

dla poszczególnych zespołów oraz osób. 

 

Niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania Instytutu jest 

zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji (pionowego i poziomego) oraz 

jawna i przejrzysta struktura organizacyjna, obejmująca zadania o charakterze 

stałym, jak i doraźnym. Intensywny rozwój Instytutu wymusza wprowadzenie 

stosownych rozwiązań organizacyjnych służących bardziej zoptymalizowanej 

realizacji działalności naukowej, dysaktycznej i organizacyjnej. W praktyce 

rozwiązania te koncentrują się na podziale zadań organizacyjnych, związanych z 

wybranymi sferami funkcjonowania jednostki i polegają na przekazywaniu 

odpowiedzialności za prawidłowe i efektywne realizowane poszczególnych 

działań konkretnym pracownikom Instytutu (np. kontakt z interesariuszami 

zewnętrznymi, współpraca ze szkołami, współpraca z mediami i promocja, 

współpraca międzynarodowa czy pozyskiwanie grantów). 

 

 

 

5.1. Zwiększenie stopnia współpracy wewnątrz Instytutu oraz Uczelni 

 

➢ Większa integracja pracowników działów administracyjnych z pracownikami dydaktyczno-

badawczymi. 

➢ Usprawnienie procesów przepływu informacji. 

➢ Zwiększenie liczby efektywnych partnerstw naukowo-badawczych wewnątrz Instytutu i 

międzyinstytutowych poprzez wspólne projekty badawcze, publikacje i konferencje. 

➢ Wzmocnienie aktywności samorządu studenckiego i jakości współpracy z jego 

reprezentacją.  

 

5.2. Udoskonalenie procesów zarządzania wewnętrznego 

 

➢ Opracowanie adekwatnego podziału zadań organizacyjnych związanych z wybranymi 

sferami funkcjonowania jednostki i przypisanie odpowiedzialności konkretnym 

pracownikom INPA. 

 




