Uchwała nr 188/2014
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany oraz przyjęcia ujednoliconego tekstu Strategii rozwoju Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2009-2015 będącej załącznikiem do
uchwały nr 118/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
23 września 2009 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 27 ust.1 pkt 3 i § 42
ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na wniosek Rektora, Senat
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany treści Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na
lata 2009-2015, stanowiącej załącznik do uchwały nr 118/2009 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie strategii rozwoju
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ten sposób, że:
1. W rozdziale II. zatytułowanym „Analiza stanu aktualnego i możliwości rozwoju
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w podrozdziale „Struktura” dotychczasowy
zapis o treści:
„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obejmuje: 8 wydziałów (w kolejności
powstawania: Rolniczy, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Technologii Drewna,
Ogrodniczy, Nauk o Żywności i Żywieniu, Melioracji i Inżynierii Środowiska,
Ekonomiczno-Społeczny), 3 jednostki ogólnouczelniane (Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego) oraz Bibliotekę Główną, Administrację Centralną i 12 rolniczych i leśnych
zakładów doświadczalnych”
przyjmuje nowe, następujące brzmienie:
„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu aktualnie tworzą:
- 8 wydziałów: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny, Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Technologii Drewna, Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział
Melioracji i Inżynierii Środowiska i Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
- 2 jednostki ogólnouczelniane: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury
Fizycznej,
- Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej,
- Administracja Centralna,
- 11 rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych”.
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2. W rozdziale V. zatytułowanym „Priorytety rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu” dodaje się:
a) ust. 1’ o brzmieniu:
„W dziedzinie edukacji pozaakademickiej:
poszerzenie oferty kształcenia o edukację pozaakademicką na poziomie
kształcenia ponadgimnazjalnego.”
b) w ust. 4:
„rozwój bazy materialnej dla edukacji szkolnej oraz kształcenia ustawicznego,
rewitalizacja obiektów pałacowych Uniwersytetu”.
3. W rozdziale VI. zatytułowanym „Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
w tabeli stanowiącej „Kartę Strategiczną” dopisuje się nowe działania i decyzje
z określeniem ich wagi i terminu realizacji:
a) w Obszarze strategicznym: Dydaktyka, Cel strategiczny: Poszerzenie oferty
kształcenia na studiach I, II, III stopnia, w Działania i decyzje wpisuje się:
„Wnioskowanie o dofinansowanie kierunków zamawianych przez MNiSW”, Waga
„2”, Termin Realizacji „D”,
b) w Obszarze strategicznym: Dydaktyka, Cel strategiczny: Umiędzynarodowienie
studiów, w Działania i decyzje wpisuje się:
„Zwiększenie aktywności studentów i kadry akademickiej w ramach programu
ERASMUS + zgodnie z zapisami w Karcie ECHE”, Waga „1”, Termin Realizacji
„D”,
c) wpisuje się nowy Obszar strategiczny: „Edukacja pozaakademicka”, Cel
strategiczny: „Rozwój kształcenia ponadgimnazjalnego”, w Działania i decyzje
wpisuje się:
„Prowadzenie zespołu szkół ponadgimnazjalnych z klasami o profilach związanych
z kierunkami studiów realizowanymi w Uczelni”, Waga „2”, Termin realizacji „D”,
„Dążenie do objęcia pozycji lidera edukacji rolniczej w Wielkopolsce”, Waga „1”,
Termin realizacji „D”,
d) w Obszarze strategicznym: Badania naukowe i rozwój naukowy kadr, Cel
strategiczny: Osiągnięcie światowego poziomu badań naukowych, w Działania
i decyzje wpisuje się:
„Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków na badania naukowe z UE ze
szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i transferu technologii”, Waga „1”,
Termin realizacji „D”,
e) w Obszarze strategicznym: Badania naukowe i rozwój naukowy kadr, Cel
strategiczny: Rozwój badań powiązanych z praktyką gospodarczą i społeczną,
w Działania i decyzje wpisuje się:
„Rozwój inteligentnych specjalizacji”, Waga „2”, Termin realizacji „D”,
„Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii”, Waga „1”, Termin
realizacji „D”,
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f) w Obszarze strategicznym: Doskonalenie sprawności organizacyjnej, Cel
strategiczny: Utrzymanie i rozwijanie stabilnej bazy majątkowej i finansowej,
w Działania i decyzje wpisuje się:
„Zwiększenie pozyskiwania środków ze sprzedaży usług w powiązaniu
z innowacyjnością i transferem technologii”, Waga „2”, Termin realizacji „D”,
g) w Obszarze strategicznym: Rozwój infrastruktury Uczelni, Cel strategiczny: Rozwój
bazy materialnej poprawiającej warunki studiowania, w Działania i decyzje wpisuje
się:
„Termomodernizacja budynków”, Waga „1”, Termin realizacji „D”
h) w Obszarze strategicznym: Rozwój infrastruktury Uczelni, dodaje się nowy Cel
strategiczny: „Rozwój bazy materialnej dla edukacji szkolnej oraz kształcenia
ustawicznego”, w Działania i decyzje wpisuje się:
„Rewitalizacja Kompleksu Golęcin”, Waga „2”, Termin realizacji „D”
„Budowa i wyposażenie Centrum Szkoleniowo-Doradczego”, Waga „1”, Termin
realizacji „D”
„Budowa Centrum Kształcenia Ustawicznego”, Waga „2”, Termin realizacji „D”
i) w Obszarze strategicznym: Rozwój infrastruktury Uczelni, Cel strategiczny: Rozwój
bazy materialnej dla celów badawczych, w Działania i decyzje wpisuje się:
„Budowa i wyposażenie Centrum Chirurgii Eksperymentalnej”, Waga „1”, Termin
realizacji „D”
„Budowa i modernizacja infrastruktury Leśnych i Rolniczych Zakładów
Doświadczalnych”, Waga „2”, Termin realizacji „D”
„Rewitalizacja obiektów pałacowych Uniwersytetu”, Waga „2”, Termin realizacji
„D”
j) w Obszarze strategicznym: Rozwój infrastruktury Uczelni, Cel strategiczny: Rozwój
bazy materialnej zarządzania Uczelnią, w Działania i decyzje wpisuje się:
„Budowa domu pracownika UP w Poznaniu”, Waga „3”, Termin realizacji „D”
„Budowa hotelu asystenta i doktoranta”, Waga „2”, Termin realizacji „D”
„Budowa domu opieki nad dziećmi do 3 lat”, Waga „2”, Termin realizacji „D”.
4. W załączniku, w Tabeli nr 9 zatytułowanej „Problematyka badawcza realizowana na
Uniwersytecie” dodaje się:
a) jeden nowy kierunek badawczy na Wydziale Leśnym w brzmieniu:
„Różnorodność biologiczna oraz struktura i funkcjonowanie
przyrodniczych w lasach gospodarczych i na terenach chronionych”

układów

b) jeden nowy kierunek badawczy na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
w brzmieniu:
„Wieloaspektowość rozwoju turystyki w obszarach wiejskich”
c) dwa nowe kierunki badawcze na Wydziale Technologii Drewna w brzmieniu:
„Nowoczesne biotworzywa otrzymywane z surowców lignocelulozowych”
„Ochrona i konserwacja drewnianych obiektów dziedzictwa narodowego”
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d) jeden nowy kierunek badawczy na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
w brzmieniu:
„Produkcja żywności w systemie zrównoważonego rozwoju”.
5. W całym tekście Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata
2009-2015, w związku z treścią § 1 ust. 1, zmienia się odpowiednio nazwy:
a) Wydziału Rolniczego na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
b) Wydziału Ogrodniczego na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
c) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Centrum Kultury Fizycznej,
d) Biblioteki Głównej na Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej.
§2
W związku z licznymi zmianami w strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Senat przyjmuje ujednolicone
brzmienie Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2009-2015,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prorektor
prof. dr hab. Czesław Szafrański

