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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE  

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2012 –  2016 

MISJA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

Uniwersytet Jagielloński utworzony w 1364 r., jako najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z 

pierwszych, jakie powstały w średniowiecznej Europie winien spełniać szczególną 

misję, stanowiąc wzorzec uniwersytetu w stosunku do polskich uczelni, jak również 

wizytówkę polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Misja Uniwersytetu musi 

obejmować cele, których realizacja wzmacniać i utrwalać będzie znaczenie Uniwersytetu 

i jego pozycję w odniesieniu na równi do badań naukowych, działalności dydaktycznej, 

związków z praktyką a także szerzej pojętym otoczeniem społecznym. Misję tę 

Uniwersytet realizować winien w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Zgodnie z ideą 

universitas Uniwersytet Jagielloński winien stanowić wspólnotę ludzi wolnych, 

połączonych pasją realizowania badań naukowych i przekazywania wiedzy w sposób 

nieskrępowany i nieograniczony względami ideologicznymi, jako jedyny cel stawiając 

sobie dociekanie prawdy, określanej mianem „największego skarbu ludzkości”. Stąd 

podstawowa misja Uniwersytetu polegać musi na stworzeniu optymalnych warunków 

pracy dla wszystkich członków społeczności akademickiej, zarówno pracowników nauki 

i studentów, jak i osób zatrudnionych w strukturach administracyjnych i obsłudze 

uczelni. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na zapewnienie infrastruktury i 

materialnej bazy dla pracy naukowej i dydaktycznej, lecz również o stworzenie 

przyjaznego środowiska, w którym realizacja zadań związanych z misją Uniwersytetu 

przebiegać będzie w warunkach wzajemnego wspierania wszelkich inicjatyw 

naukowych i dydaktycznych. 

Tylko wysoki poziom nauczania i badań naukowych umożliwi Uniwersytetowi 

osiągnięcie znaczącej pozycji międzynarodowej. Nie można uznać za właściwe 

koncentrowania się wyłącznie na nauce, lub wyłącznie na nauczaniu, tylko połączenie 

tych dwóch sfer działalności pozwoli na uzyskanie efektu synergii. Umożliwi to z kolei 

realizację szeregu celów istotnych dla każdej instytucji naukowej a nawet warunkować 



2 
 

będzie jej dalsze istnienie. W odniesieniu do pracowników naukowych chodzi o 

umożliwienie im poznania osiągnięć naukowych innych ośrodków naukowych a w 

konsekwencji podjęcie wspólnych badań z przedstawicielami najbardziej znaczących 

uczelni na świecie. Studentom natomiast otworzy drogę do wymiany doświadczeń, 

konfrontacji osiągnięć, kontynuacji nauki i realizacji pasji życiowych w zagranicznych 

ośrodkach naukowych. 

Powyższe cale sformułowane zostały między innymi w dokumentach przyjętych przez 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Akademickim Kodeksie Wartości z roku 2003 i w 

Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2012 r. 

MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując misję 

Uniwersytetu sformułowaną w Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2012 

r. zwrócić musi uwagę na szczególną misję związaną z charakterem nadań naukowych i 

zadań dydaktycznych, które są w nim realizowane. Poza celami zawartymi w misji 

Uniwersytetu w pracy Wydziału istotne jest kształtowanie formacji intelektualnej i 

moralnej przyszłych przedstawicieli zawodów prawniczych, jak również krzewienie 

kultury prawnej w społeczeństwie. Podstawowym warunkiem realizacji tego celu jest 

wysoki poziom badań naukowych, stąd szczególny nacisk położyć należy na właściwy 

dobór kadry naukowej i zapewnienie jej właściwych warunków pracy i systematycznego 

tempa indywidualnego rozwoju naukowego.  

Realizacja misji dydaktycznej polegać ma na zwiększaniu oferty dydaktycznej, 

corocznego jej uzupełniania i aktualizowania. Oferta ta odpowiadać musi połączeniu 

wiedzy teoretycznej z zakresu nauk prawniczych, lecz również historycznych i 

społecznych. Nie należy zapominać, że efektem działalności dydaktycznej Wydziału ma 

być wykształcenie nie tylko przyszłych prawników, lecz również członków elity 

inteligencji naszego kraju. Solidne podstawy teoretyczne stanowić będą podstawę do 

przekazywania wiedzy prawniczej. Studia prawnicze mają dwoisty charakter, 

wymagający uwzględnienia w procesie dydaktycznym  również elementów kształcenia 

praktycznego, przygotowującego do wykonywania w przyszłości konkretnego zawodu 

prawniczego i pozwalającego dokonać w tej kwestii przemyślanego wyboru. Wszystkie 
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powyższe uwagi stosują się również do studiów na kierunku administracja. Zarówno 

przygotowanie do zawodów prawniczych, jak i do pracy w administracji wszelkich 

rodzaju i szczebli powinno uwzględniać fakt, że zawody te wykonywane są w bliskim 

kontakcie z ludźmi i w odniesieniu do najbardziej zasadniczych interesów osobistych i 

majątkowych związanych z jednostkami i wspólnotami. Stawia to szczególne wyzwania 

dotyczące realizacji procesu dydaktycznego. Kolejnym problemem, jaki uwzględniać 

musi program nauczania na kierunkach prawo i administracja, jest obejmowanie 

regulacją prawną coraz nowych obszarów rzeczywistości i powierzanie organom 

administracyjnym wciąż nowych zadań, kompetencji i form działania. Twórcy 

programów nauczania  na kierunku prawo i administracja powinni więc być gotowi na 

podjęcie tych wyzwań, do czego jedyną drogę stanowi zaproponowanie elastycznych 

programów nauczania. Następny istotny problem związany z misją Wydziału to 

konieczność dostosowywania programów nauczania do zmian, spowodowanych nowym 

ustawodawstwem, także unijnym i międzynarodowym, częstymi zmianami w  

obowiązujących przepisach prawnych, a przede wszystkim zjawiskiem konieczności 

nauczania przedmiotów prawniczych, regulujących zagadnienia szczególnie istotne dla 

aktualnej sytuacji społecznej czy też gospodarczej, jak np. prawo nowych technologii, 

energetyczne, internetu, mediacje, arbitraż itp. 

W oparciu o misję Uniwersytetu i Wydziału sformułowane zostały cele, których 

realizacja uzależniona jest od przyjęcia właściwej strategii. W zakresie dydaktyki należy 

podkreślić, że niezwykle ważną rolę dla prawidłowego procesu dydaktycznego odgrywa 

stałe monitorowanie i weryfikowanie przyjętych założeń programowych, jak również 

stopnia i tempa realizacji poszczególnych zadań. Wybitne znaczenie ma stworzenie 

właściwego systemu kontroli jakości kształcenia. Nie powinien on polegać wyłącznie na 

rutynowym i wyrywkowym odbywaniu hospitacji zajęć, które dokonywane są 

zwyczajowo w Katedrach i Zakładach. Właściwą realizację misji Wydziału zapewnić 

może jedynie stworzenie kompleksowego systemu oceny, w który zaangażowani 

zostaną nie tylko przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych i studentów, lecz 

również przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, np. interesariuszy, pracodawców, 

reprezentantów korporacji prawniczych, urzędów administracji, podmiotów 

gospodarczych itp. Niezwykle ważną rolę dla tej oceny odgrywać powinna semestralna 

ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez ich bezpośrednich odbiorców – 

studentów. Zwraca to uwagę na kolejny, bardzo istotny element misji i strategii 
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Uniwersytetu i Wydziału, który realizować może jedynie pośrednio, a mianowicie 

wspieranie samorządności studenckiej, jak również studenckiego ruchu naukowego. 

Zapewnić to może przełożenie na działanie strategiczne kolejnego elementu misji, jakim 

jest działanie na rzecz tworzenia wspólnoty celów złożonej ze wszystkich członków 

społeczności akademickiej. 

Realizacja zadań dydaktycznych, jak wspomniane zostało wyżej, nie jest możliwa bez 

badań naukowych, z którymi powinna być nierozerwalnie badana, czemu sprzyjać może 

włączenie do prac badawczych studentów wszelkich trybów i stopni. Tylko takie 

badania  zbudować mogą odpowiednią podstawę dla właściwego poziomu dydaktyki, 

którą na poziomie uniwersyteckim realizować powinni nauczyciele akademiccy będący 

autorytetami w obranej przez siebie dziedzinie naukowej, a swoją pozycję 

udokumentować mogą osiągnięciami badawczymi i poziomem publikacji naukowych. 

Celem strategicznym Wydziału musi być więc stworzenie jak najlepszych warunków 

pracy dla kadry naukowej, wspieranie wszelkich inicjatyw indywidualnych i grupowych 

w tym zakresie, umożliwianie brania udziału w badaniach zagranicznych ośrodków 

naukowych, dostęp do baz danych i do najnowszych publikacji. Ważną rolę odgrywa 

polityka kadrowa, polegająca nie tylko na doborze pracowników o największym 

dorobku naukowym, lecz również na dbałości o ciągłość i systematyczny rozwój kadry, 

mierzony przede wszystkim według kryteriów obiektywnych, spośród których wyróżnić 

należy legitymowanie się jak największą liczbą uzyskiwanych stopni i tytułów 

naukowych. Ważny jest także dobór kadry dokonywany w ten sposób, aby obok 

realizacji indywidualnych zadać naukowych zapewnić również możliwość tworzenia i 

pracy zespołów badawczych. Zapewnienie systematycznego rozwoju kadrowego w 

oparciu o stały rozwój badań naukowych, pozyskiwanie grantów badawczych, 

utrzymywanie relacji z ośrodkami zagranicznymi i wysokiej jakości publikacji 

naukowych możliwe jest dzięki wdrożeniu systematycznego systemu wewnętrznej 

oceny i samooceny osiągnięć naukowych pracowników, dzięki której ujawnione być 

mogą ewentualne niedostatki i nierównomierność w badaniach dotyczących 

poszczególnych gałęzi nauki prawa i administracji.  

Poza zwróceniem uwagi na poziom nauki i dydaktyki misja Wydziału polegać musi nade 

wszystkim na zwracaniu uwagi na konieczność realizacji tak doniosłego zadania, jakim 

jest dbałość o najwyższe standardy etyczne, które prezentować mają wszyscy 
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członkowie wspólnoty akademickiej. Liczne patologie życia naukowego występujące w 

środowiskach akademickich, dotychczas nie dotknęły naszego Wydziału, lecz nie 

zwalnia nas to od zachowania stałej czujności i stosowania działań prewencyjnych, jak 

również rozwinięcia działalności informacyjnej na temat praw  i obowiązków 

pracownika i studenta, w tym również na temat zjawisk takich jak mobbing, plagiat itp. 

Misja Wydziału zrealizowana być powinna w tym zakresie z szczególną dbałością z 

uwagi na wspomniany wyżej obowiązek kształcenia przyszłych przedstawicieli 

zawodów zaufania publicznego – prawników i pracowników administracji, jak również, 

pośrednio, posiadany przez Wydział wpływ na kształtowanie świadomości prawnej i 

postrzegania postaw wobec prawa w szerokich kręgach społeczeństwa. 

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ 

CEL 1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU 

Rozwój Wydziału, a mianowicie wzrost liczby pracowników naukowych, projekt 

uruchomienia nowych kierunków studiów, jak również plany uruchomienia nowych 

studiów podyplomowych i kursów powodują, że występuje paląca potrzeba zwiększenia 

powierzchni sal dydaktycznych i ich wyposażenia. Należy także podnieść standard 

pomieszczeń dydaktycznych i zapobiegać ich zagęszczeniu. Istotne jest również 

zapewnienie pracownikom naukowym warunków lokalowych do badań naukowych, zaś 

obsłudze administracyjnej miejsc do przyjmowania i obsługi pracowników i studentów. 

Dla realizacji tego celu podjęte zostaną następujące działania: 

a. Adaptacja i remont już istniejących pomieszczeń dla celów dydaktycznych 

b. Budowa Centrum Dydaktycznego WPiA UJ 

c. Unowocześnienie wyposażenia Pracowni Komputerowej WPiA UJ 

d. Wyposażenie sal dydaktycznych w aparaturę (ekrany, rzutniki, komputery, 

bezprzewodowa łączność internetowa, zainstalowanie systemu do 

przeprowadzania  telekonferencji)  

e. Remont budynku przy ul. Brackiej 12 (Pałac Larischa) zgodnie z zaleceniami 

p/poż 

f. Zwiększenie ilości miejsc do pracy w Bibliotece Wydziałowej, wymiana sprzętu 

komputerowego w czytelniach 



6 
 

CEL 2. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH WYSOKI POZIOM BADAŃ 
NAUKOWYCH 

Zgodnie z przyjętą misją i strategią, zarówno Uniwersytetu, jak i Wydziału, poziom 

badań naukowych jest podstawowym zadaniem, istotnym zarówno dla rozwijania karier 

indywidualnych, jak i dla integracji Wydziału wokół podejmowanych badań 

zespołowych, oraz niewątpliwie warunkującym także wysoki poziom i jakość 

kształcenia. Wydział podejmie w tym celu następujące działania:  

a. Spełnienie warunków koniecznych do otrzymania najwyższej oceny 

parametrycznej Wydziału 

b. Wprowadzanie czasopism wydawanych na WPiA UJ na listę MNiSW z jak 

największą punktacją 

c. Powiększanie zasobów bibliotecznych Wydziału 

d. Zakup elektronicznych baz prawniczych  

e. Pozyskiwanie grantów, nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i 

międzynarodowych  

f. Organizacja spotkań, konsultacji, seminariów i konferencji, także 

międzynarodowych 

g. Wspieranie merytoryczne, organizacyjne i materialne studenckiego ruchu 

naukowego (włączanie studentów do badań naukowych, organizacja seminariów 

i konferencji, przygotowywanie i opiniowanie publikacji) 

h. Organizowanie wydziałowych konkursów na finansowanie projektów 

naukowych 

CEL 3. UDOSKONALENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ I ZATRUDNIENIA NA 
WYDZIALE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w misji i strategii Wydziału, rozwojowi kadry 

naukowej powinno towarzyszyć budowanie struktury Wydziału w oparciu o racjonalne 

decyzje, mające na celu zrównoważony i proporcjonalny rozwój nauczania i 

prowadzenia badań we wszystkich Katedrach i Zakładach, dla uniknięcia dysproporcji 

pomiędzy nimi i występowania tzw. dziur pokoleniowych, jak również warunkujące 

nadążanie za najnowszymi tendencjami i potrzebami w dziedzinie badań i nauczania 

zarówno prawa jak i administracji 
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a. Włączenie w strukturę WPiA UJ pozostającego obecnie w strukturze Wydziału 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, 

zatrudniającej licznych prawników, prowadzących badania naukowe w 

unikalnych  gałęziach prawa  i przekształcenie Instytutu w Katedrę WPiA UJ 

b. Awanse naukowe nauczycieli akademickich, uzyskiwanie stopni i tytułu 

naukowego 

c. Realizowanie wydziałowego systemu premiowania pracowników za działalność 

naukową, dydaktyczną i organizacyjną 

d. Zatrudnienie na etatach naukowo – dydaktycznych osób posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora 

e. Monitorowanie zbilansowanego rozwoju struktur administracyjnych Wydziału 

dla uniknięcia nadmiernego rozrostu 

CEL 4. UDOSKONALANIE I WZBOGACANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Cele wskazane w tym punkcie mają za zadanie umożliwić doskonalenie procesu 

dydaktycznego w warunkach niżu demograficznego i wzrastającej konkurencji, 

związanej z tworzeniem w polskich uczelniach nowych kierunków studiów prawniczych 

(także studiów II stopnia) i administracyjnych, jak również z zamiarem utrzymania 

przez WPiA UJ pozycji lidera (wyróżnienia PKA na kierunku prawo i administracja) 

a. Prace nad utworzeniem nowego kierunku studiów o unikalnej specjalności, 

realizowanego z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń pracowników Instytutu 

Prawa Własności Intelektualnej 

b. Uruchomienie na wszystkich kierunkach Wydziału zajęć praktycznych, 

warsztatowych na studiach I i II stopnia i na jednolitych studiach magisterskich 

c. Uruchomienie zajęć dydaktycznych przygotowujących studentów do 

międzynarodowych konkursów prawniczych 

d. Współpraca dydaktyczna z organami administracji 

e. Wprowadzenie informatyzacji obsługi systemu dydaktycznego: elektroniczny 

indeks, system USOS, elektroniczny system wykorzystania sal dydaktycznych, 

elektroniczna rejestracja na zajęcia dydaktyczne, system wi-fi w budynkach 

Wydziału 

f. Rozwój studiów doktoranckich jako zasadniczy element systemu wyłaniania 

przyszłych pracowników naukowych 
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g. Rozwój kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe) 

h. Coroczne monitorowanie przebiegu kształcenia na studiach wszystkich trybów i 

stopni, oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej zgodnie z potrzebami rynku 

i. Nagrywanie i udostępnianie drogą internetową wybranych wykładów. 

Wykorzystanie do celów dydaktycznych platformy Pegaz. 

j. Zachęcanie pracowników i studentów do brania udziału w 

ogólnouniwersyteckich wykładach i kursach (np. Ars Docendi) 

CEL 5. INTERNACJONALIZACJA STUDIÓW 

Realizacja celu umożliwi studentom i absolwentom WPiA UJ uzyskanie przygotowania 

pomocnego w podjęciu studiów na uczelniach zagranicznych, staraniach się o stypendia 

doktorskie i granty naukowe, o przystąpienie do międzynarodowych zespołów 

badawczych i ewentualne starania o pracę. 

a. Kontynuowanie działalności i rozbudowa oferty Szkół Prawa Obcego 

b. Wprowadzanie na wszystkich trybach i kierunkach studiów wykładów w 

językach obcych 

c. Rozbudowywanie systemu umów dotyczących wymiany studenckiej w systemie 

ERASMUS 

d. Przyjmowanie na studia cudzoziemców, w ramach umów bilateralnych i na 

podstawie indywidualnej rekrutacji 

CEL 6. KONTAKTY Z OTOCZENIEM 

Wspomniane w misji i strategii Wydziału szczególne obowiązki, jakie spełniać powinien  

wydział prawa i administracji z uwagi na fakt, że zarówno jego badania naukowe, jak i 

działalność dydaktyczna mają bezpośredni wpływ na praktykę społeczną i z tego 

powodu są stale monitorowane i oceniane przez opinię publiczną, komentowane 

medialnie. Z tego też powodu studenci i pracownicy Wydziału powinni zachowywać 

stałą łączność z otoczeniem społecznym w którym funkcjonują, aby również ich głos był 

w nim obecny i aby pozyskiwali wiedzę o nastrojach i potrzebach społecznych. 

a. Rozbudowanie kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości 

b. Rozbudowywanie listy podmiotów przyjmujących studentów WPiA UJ na 

praktyki zawodowe 
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c. Przygotowywanie najwyższej jakości kadr dla wymiaru sprawiedliwości, obsługi 

prawnej, kadr dla administracji wszelkich rodzajów i szczebli 

d. Skierowanie do osób i podmiotów zewnętrznych dostosowanej do aktualnych 

potrzeb oferty studiów podyplomowych 

e. Udział kadry naukowej w charakterze opiniodawców, ekspertów, doradców, w 

pracach  instytucji i agend 

CEL 7. BUDOWANIE WIZERUNKU WYDZIAŁU NA ZEWNĄTRZ 

Pozytywny wizerunek społeczny posiada szczególe znaczenie, od niego bowiem zależy 

opinia Wydziału, przekładająca się na wyniki rekrutacji, wpływająca na zawieranie 

umów międzynarodowych czy uzyskiwanie środków na badania naukowe, a co 

najważniejsze stanowi wymierny dowód efektywności poniesionej pracy, stanowi 

nagrodę i motywuje pracowników do podejmowania nowych wyzwań.  

a. Udział w rankingach prasowych 

b. Udział pracowników w kształceniu zawodowych absolwentów (aplikacje 

korporacyjne, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) 

c. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących nowych rozwiązań 

wprowadzanych w szkolnictwie wyższym i w wymiarze sprawiedliwości 

d. Udział kadry naukowej w komisjach kodyfikacyjnych i gremiach eksperckich 

CEL 8. DZIAŁANIE NA RZECZ OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Z uwagi na szczególną misję Wydziału prowadzącego badania i kształcącego 

kandydatów do zawodów prawniczych i do pracy w administracji, Wydział uważa za 

swój obowiązek realizowanie nieodpłatnej działalności na rzecz otoczenia społecznego, 

skierowanej szczególnie do środowisk pozbawionych możliwości uzyskania odpłatnej 

opieki prawnej. Działalność ta równocześnie wyrabia w osobach realizujących ten cel 

właściwe postawy, kształtuje sylwetkę etyczną a także pozwala na pogłębienie własnego 

przygotowania i doświadczenia zawodowego. 

a. Kontynuacja doradztwa realizowanego w ramach Studenckiej Poradni Prawnej 

b. Oddziaływanie poprzez media na rzecz poprawy jakości kształcenia na 

kierunkach prawa i administracji i zabieranie głosu we wszystkich tematach 

dotyczących pozycji szkolnictwa wyższego i środowiska prawniczego 
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c. Wykorzystywanie dla celów wymienionych w pkt. b autorytetu pracowników 

Wydziału zajmujących wysokie stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, 

instytucjach administracji publicznej, sądach, trybunałach, również 

międzynarodowych   

d. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z podmiotami i interesariuszami 

zewnętrznymi 

Cele założone w powyższym dokumencie będą na bieżąco monitorowane przez władze 

dziekańskie WPiA UJ, jako podmiot odpowiedzialny za ich realizację. 


