Cel strategiczny 1: Doskonała nauka
Cele operacyjne:
C1.1.Wzmocnienie pozycji naukowej Wydziału
C1.2.Starania o stworzenie warunków umożliwiających
literaturoznawczych na najwyższym poziomie

prowadzenie

badań

C1.3.Zintensyfikowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia badań
C1.4.Utrzymanie kontaktu ze społecznością pozauniwersytecką

Działania:
C1.1.Wzmocnienie pozycji naukowej Wydziału
D1.1.1.Troska o utrzymanie wysokich standardów naukowych i etycznych
D1.1.2.Wspieranie przedsięwzięć umożliwiających uzyskanie wysokich kategorii naukowych
w procesie ewaluacji
D1.1.3.Wspieranie pracowników w ich staraniach o awanse naukowe
D1.1.4.Starania o zwiększanie liczby projektów naukowych
D1.1.5.Promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych

C1.2 Starania o stworzenie warunków umożliwiających
literaturoznawczych na najwyższym poziomie

prowadzenie

badań

D1.2.1.Wspieranie pracowników w staraniach o pozyskiwanie grantów, w szczególności
międzynarodowych
D1.2.2.Starania o rozwój i modernizację infrastruktury pomocnej w prowadzeniu badań

C1.3. Zintensyfikowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia badań
D1.3.1.Starania o zwiększenie udziału w międzynarodowych zespołach naukowych,
projektach badawczych i redakcjach czasopism
D1.3.2.Wspieranie zatrudniania badaczy zagranicznych, skłonnych realizować swoje badania
w ramach Wydziału Literaturoznawstwa
D1.3.3.Wspieranie pracowników w ich wysiłkach na rzecz realizacji badań za granicą

C1.4. Utrzymanie kontaktu ze społecznością pozauniwersytecką
D1.3.1.Wspieranie kadry naukowej w tworzeniu i utrzymywaniu dobrych relacji z
instytucjami rządowymi, samorządowymi, naukowymi, gospodarczymi, społecznymi i
kulturalnymi
D1.3.2.Tworzenie i promowanie oferty usług eksperckich

Cel strategiczny 2: Doskonałe kształcenie
Cele operacyjne:
C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia adekwatnej do potrzeb społeczno-gospodarczych
C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia
C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia
C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia

Działania:
C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia adekwatnej do potrzeb społeczno-gospodarczych
D2.1.1.Wzbogacanie i promowanie wydziałowej oferty kształcenia
D2.1.2 Rozwijanie nowych obszarów i usług w zakresie kształcenia
D2.1.3.Planowanie efektów uczenia się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy
D2.1.4.Wdrażanie strategii promocji osiągnięć dydaktycznych

C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia
D2.2.1. Doskonalenie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
D2.2.2.Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
D2.2.3.Udostępnianie platform edukacyjnych wspomagających kształcenie
D2.1.4. Unowocześnianie i informatyzacja infrastruktury kształcenia
D2.2.5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów dydaktycznych

C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia
D2.3.1. Rozwijanie kształcenia w językach obcych
D2.3.2. Wspieranie studentów zagranicznych podejmujących kształcenie w ramach
Wydziału

D2.3.3. Korzystanie z programów mobilnościowych dla studentów i pracowników (np.
Erasmus+)
D2.3.4. Wspieranie nauczycieli wizytujących z zagranicy

C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia
poza procesem kształcenia
D2.4.1. Wspieranie działań naukowych i aktywności społecznej studentów
D2.4.2. Wspieranie aktywności kulturotwórczej studentów

Cel strategiczny 3: Doskonała współpraca
Cele operacyjne:
C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i innowacji oraz komercjalizacji wyników badań
naukowych
C3.2. Rozwój relacji społecznych Wydziału Literaturoznawstwa
C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy oraz
województwa kujawsko-pomorskiego
C3.4. Udoskonalenie skoordynowanego modelu komunikacji z otoczeniem

Działania:
C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i innowacji oraz komercjalizacji wyników badań
naukowych
D3.1.1. Rozwijanie oferty B+R skierowanej do otoczenia gospodarczego

C3.2. Rozwój relacji społecznych Wydziału Literaturoznawstwa
D3.2.1.Poszerzenie oferty usług dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych, w tym
osób w wieku senioralnym, z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem
D3.2.2. Wspieranie postaw obywatelskich, troska o utrzymanie wysokich standardów
etycznych w relacjach ze społeczeństwem

C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy oraz
województwa kujawsko-pomorskiego
D3.3.1. Zwiększanie opiniotwórczej i eksperckiej roli Wydziału
D3.3.2. Monitorowanie obszarów i tematów ważnych dla rozwoju miasta i regionu, w których
Wydział może służyć wsparciem

C3.4. Udoskonalenie skoordynowanego modelu komunikacji z otoczeniem
D3.4.1. Opracowanie i wdrażanie strategii promocji Wydziału
D3.4.2. Doskonalenie form i narzędzi komunikacji zewnętrznej
D3.4.3. Konsultowanie kierunków działalności Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi

Cel strategiczny 4: Doskonała organizacja
Cele operacyjne:
C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy
C4.2.Zwiększenie sprawności organizacyjnej
C4.3.Poszerzenie zakresu informatyzacji procesów organizacyjnych
C4.4.Udoskonalenie zarządzania finansami

Działania:
C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy
D4.1.1.Doskonalenie polityki kadrowej w zakresie zatrudniania, awansowania,
wynagradzania i oceny
D4.1.2. Wspieranie pracowników w podnoszeniu kompetencji zawodowych

C4.2. Zwiększenie sprawności organizacyjnej
D4.2.1.Doskonalenie zarządzania Wydziałem
C4.3. Poszerzenie zakresu informatyzacji procesów organizacyjnych
D4.3.1.Usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów
D4.3.3. Usprawnianie obiegu informacji dotyczących funkcjonowania Wydziału

C4.4.Udoskonalenie zarządzania finansami
D4.4.1.Usprawnienie systemu przepływu środków finansowych w ramach Wydziału oraz
pomiędzy poszczególnymi Katedrami wchodzącymi w jego skład
D4.4.3.Zapewnianie środków finansowych koniecznych do realizacji wysokiej jakości
osiągnięć naukowych

