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WPROWADZENIE 

Cel opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie misji Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w 

Siedlcach, strategii działania Uczelni na lata 2012-2020 oraz wizji jej rozwoju.  

Prawo autorskie 

Właścicielem autorskich praw majątkowych do opracowania jest Collegium Mazovia Innowacyjna 

Szkoła Wyższa. 

Pozostałe prawa, wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) pozostają własnością zespołową autorów 

opracowania.  

Podziękowania 

Niniejsze opracowanie powstało na bazie przygotowanego w 2008 roku przez zespół 

pracowników, w tym władz Uczelni, dokumentu opisującego strategię rozwoju Wyższej Szkoły 

Finansów i Zarządzania w Siedlcach. W roku 2010 dokument ten był aktualizowany i opisywał 

strategię uczelni już pod nową nazwą Collegium Mazovia. Wobec niemożności określenia wkładu 

poszczególnych członków zespołu w treść opracowania, autor zwraca się z podziękowaniami za 

stworzenie podwalin obecnej Strategii wszystkim jego współautorom. Zespół pracował w składzie 

(alfabetycznie):  mgr Ireneusz Baka, dr Andrzej Błaszczak, mgr Karol Cieciera, dr inż. Leszek 

Gadomski, dr Tomasz Nawrocki, dr Bożena Piechowicz, dr Mirosław Symanowicz, mgr Bożena 

Wielgosz, mgr Mariusz Zamyłko. Szczególne podziękowanie kierowane jest do mgr inż. arch. 

Mariusza Szabłowskiego, Dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.– Założyciela 

Uczelni, który kierował pracą zespołu i zredagował poprzednią Strategię, zatwierdzoną przez 

Zgromadzenie Wspólników Instytutu. 

Wiele idei zawartych w obecnej wersji strategii Uczelni zostało zaszczepionych podczas 

wewnętrznego projektu na temat zmiany rynkowego podejścia i budowy nowego wizerunku 

uczelni, koordynowanego przez prorektor dr Bożenę Piechowicz, pod opieką merytoryczną firmy 

LordsMarkeing i Marka Seretnego. 

W opracowaniu aktualnej strategii uczestniczyli członkowie Senatu Uczelni, w tym przedstawiciele 

władz wszystkich szczebli, nauczyciele akademiccy i pracownicy wszystkich działów administracji 

Uczelni. Wszystkim należą się słowa uznania za pomoc w przygotowaniu tego dokumentu. 

Modyfikacje i zmiany dotychczasowych Strategii 

1. 12.05.2008 Wersja końcowa projektu – zatwierdzona przez Senat WSFiZ 

2. 29.05.2008 Wersja zatwierdzona przez Założyciela WSFiZ 

3. 12.11.2010 Wersja zatwierdzona przez Założyciela Collegium Mazovia 
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PODSTAWY ROZWOJU UCZELNI 

Charakterystyka Uczelni 

Historia Uczelni 

Historia Uczelni, pod nazwą Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach rozpoczęła się w 

1997 r., gdy dziewięciu pracowników naukowych z ośrodków akademickich Białegostoku, Siedlec, 

Warszawy oraz Torunia powołało Instytut Rozwoju Gospodarczego, którego celem było założenie 

uczelni. Dwuletnie starania Instytutu zostały uwieńczone sukcesem. W dniu 12 lipca 1999 roku 

Minister Edukacji Narodowej, prof. M. Handke, wpisał Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w 

Siedlcach do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 22.  

Niemal natychmiast rozpoczęto prace organizacyjne, związane z uruchomieniem działalności 

dydaktycznej Uczelni. Zakupiony został budynek po byłym przedszkolu zakładowym ZPD KARO i 

przeprowadzono prace adaptacyjne. W październiku zainaugurowano pierwszy rok akademicki 

1999/2000. Ponad siedemset studentów podjęło studia na dwóch specjalnościach opartych na 

standardach finansów i rachunkowości. W kolejnych latach liczba studentów systematycznie rosła. 

Przedstawia to tabela, opisująca zmianę liczby studentów w kolejnych latach akademickich. 

 

Tabela 1. Studenci Uczelni w latach 1999-2012 

Lata 

akademickie 

1999/ 

2000 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Studia 

stacjonarne 
94 208 310 383 389 325 373 337 243 126 60 33 5 

Studia 

niestacjonarne 
626 1040 1477 1692 1579 1669 1795 1998 2335 2483 2263 2465 2052 

Razem studenci 720 1248 1787 2075 1968 1994 2168 2335 2578 2609 2323 2498 2057 

 

Pierwszy okres rozwoju Uczelni przypadł na czas  dekoniunktury gospodarczej i spadku 

optymizmu społecznego, szczególnie widocznego w Siedlcach. Mimo to, Uczelnia rozwijała się 

dynamicznie i stawała się coraz bardziej dojrzałą organizacją akademicką – powstawały kolejne 

jednostki organizacyjne – utworzono Wydział Ekonomii i Zarządzania, wzrastała liczba etatowej 

kadry dydaktycznej, rozwijała się działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna.  

Oferta edukacyjna, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i przyszłych studentów, była 

systematycznie rozszerzana. W roku 2001 uruchomione  zostały dwie specjalności oparte o 

standardy kierunku administracja, a w 2002 roku została utworzona specjalność studiów I stopnia 

pod nazwą informatyka ekonomiczna. W 2003 roku uruchomiono studia na specjalności 

ekonomicznej – zarządzanie nieruchomościami. W 2004 roku uruchomiono kształcenie na nowym 

kierunku studiów - ekonomii. Jednocześnie  uruchomiono drugą specjalność logistyka w 

organizacjach gospodarczych. W tym samym roku, także na kierunku administracja uruchomiono 

nową specjalność kształcenia pod nazwą polityka regionalna UE i rozwój obszarów wiejskich. W 

2005 roku specjalność informatyka ekonomiczna zmieniała nazwę na komputerowe wspomaganie 
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systemów gospodarczych i została przyporządkowana do kierunku informatyka. W 2006 roku 

Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach otrzymał 

zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów - zdrowie publiczne. W 2007 roku uruchomione 

zostały studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku budownictwo ze specjalnościami budownictwo 

ogólne i budownictwo drogowe. Kolejny nowy kierunek to pielęgniarstwo. Po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego uczelnia rozpoczęła w roku 

akademickim 2008/2009 kształcenie na studiach pomostowych, finansowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia ze środków europejskich. W tym samym okresie Uczelnia uzyskała 

uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu. Również 

w tym przypadku pozyskane zostały znaczne środki europejskie w ramach grantu przeznaczonego 

na rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni. 

Poszerzanie oferty edukacyjnej i podejmowanie kolejnych zadań wymagało stałego 

dostosowywania struktury organizacyjnej. W drugim roku działalności Uczelnia otrzymała 

strukturę wydziałową z jednym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania, tworzonym początkowo przez 

cztery katedry. W 2007 roku powstał Wydział Nauk Technicznych, a w roku 2008 Wydział Nauk o 

Zdrowiu. Jednocześnie powstawały kolejne jednostki ogólnouczelnianie, od biblioteki, Studium 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego po Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W dniu 1 lipca 2010 roku uczelnia zmieniła nazwę na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 

Wyższa. 

Wraz z rozwojem Uczelni rosło zapotrzebowanie na bazę materialną. Pomimo nadbudowy 

pierwszego budynku, szybko okazał się on niewystarczający. Uczelnia zakupiła dawny budynek 

administracyjny ZPD KARO, a następnie budynek produkcyjny. 

Przystosowywane do potrzeb Uczelni obiekty są systematycznie wyposażane w pomoce 

dydaktyczne, organizowane są pracownie i specjalistyczne laboratoria szczególnie istotne dla 

nowych kierunków kształcenia – informatyki, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i budownictwa. 

Stan obecny 

Organizacja Uczelni 

Collegium Mazovia składa się z trzech wydziałów. W strukturze wydziałów zadania naukowe i 

dydaktyczne wykonują katedry, odpowiadające za poszczególne kierunki studiów: 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania: 

1.1. Katedra Ekonomii i Zarządzania, 

1.2. Katedra Finansów i Rachunkowości, 

1.3. Katedra Nauk Prawnych i Administracji. 

2. Wydział Nauk Technicznych: 

2.1. Katedra Budownictwa, 

2.2. Katedra Matematyki, 

2.3. Katedra Informatyki. 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu 

3.1. Katedra Pielęgniarstwa, 

3.2. Katedra Zdrowia Publicznego. 
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W skład Uczelni wchodzą jednostki ogólnouczelnianie: 

1. Studium Języków Obcych, 

2. Studium Wychowania Fizycznego, 

3. Biblioteka, 

4. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, 

5. Biuro Karier. 

 

Pracę Uczelni organizuje administracja, w skład której wchodzą komórki: 

1. Dział Administracji, 

2. Dział Spraw Studenckich, 

3. Kwestura, 

4. Dział Dydaktyki, 

5. Dział Promocji i Rozwoju, 

6. Dział Informatyki. 

Poza podstawowymi strukturami organizacyjnymi funkcjonują także inne komórki, między innymi 

Uczelniana Komisja Wydawnicza i Dział Wydawnictw, zapewniające realizację statutowych celów 

Uczelni w zakresie publikowania prac badawczych. 

Pracownicy Uczelni 

Collegium Mazovia zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy 135 pracowników, w tym 86 na 

stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Łącznie z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w 

niepełnym wymiarze czasu zajęcia ze studentami realizuje 216 nauczycieli.  

Kształcenie 

Proces dydaktyczny i badawczy realizowany jest bezpośrednio przez katedry, z których każda 

odpowiedzialna jest za jeden kierunek studiów. Wyjątkiem jest tu Katedra Matematyki, prowadząca 

zajęcia dla potrzeb innych kierunków. Obecnie Collegium Mazovia prowadzi studia na  ośmiu 

kierunkach. 

Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia I stopnia na trzech kierunkach i II stopnia na 

jednym kierunku: 

1. Kierunek finanse i rachunkowość (studia I stopnia), specjalności: 

1.1. doradztwo podatkowe i administracja finansowa; 

1.2. finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; 

1.3. budżetowanie i controling w przedsiębiorstwie; 

1.4. audyt i kontrola finansowa; 

1.5. bankowość i ubezpieczenia; 

1.6. doradztwo inwestycyjne; 

2. Kierunek administracja (studia I stopnia), specjalności: 

2.1. administracja publiczna; 

2.2. administracja gospodarcza; 

2.3. administracja europejska; 

2.4. kadry i ubezpieczenia społeczne; 

2.5. administrowanie ochroną środowiska; 
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2.6. e-administracja; 

3. Kierunek ekonomia (studia I stopnia), specjalności: 

3.1. logistyka w organizacjach gospodarczych; 

3.2. handel elektroniczny; 

3.3. analiza rynku; 

3.4. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 

3.5. gospodarowanie nieruchomościami; 

3.6. ekonomika handlu i usług. 

4. Kierunek ekonomia (studia II stopnia), specjalności: 

4.1. ekonomika przedsiębiorstwa; 

4.2. rachunkowość i podatki; 

4.3. rachunkowość menadżerska; 

4.4. agroekonomia; 

4.5. wycena nieruchomości; 

4.6. gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa. 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi studia I stopnia na dwóch kierunkach i II stopnia na jednym 

kierunku: 

1. Kierunek zdrowie publiczne (studia I stopnia), specjalności: 

1.1. ochrona zdrowia; 

1.2. organizacja pomocy społecznej; 

1.3. kosmetyka stosowana 

1.4. odnowa biologiczna z fizjoterapią 

2. Kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia); 

2.1. pielęgniarstwo; 

2.2. pielęgniarstwo – studia pomostowe. 

3. Kierunek zdrowie publiczne (studia II stopnia). 

 

Wydział Nauk Technicznych prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) na  trzech kierunkach: 

1. Kierunek budownictwo, specjalności: 

1.1. budownictwo ogólne; 

1.2. budownictwo drogowe; 

2. Kierunek informatyka, specjalności: 

2.1. komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych; 

2.2. technologie internetowe; 

2.3. grafika komputerowa i DTP; 

3. Kierunek architektura krajobrazu, specjalności: 

3.1. architektura krajobrazu otwartego; 

3.2. architektura parków i ogrodów. 



 8 

Collegium Mazovia w Siedlcach kształci słuchaczy na niestacjonarnych studiach podyplomowych. 

Obecna oferta edukacyjna jest szeroka i obejmuje 17 programów, jednak ze względu na 

stosunkowo niewielkie zainteresowanie słuchaczy prowadzone są tylko niektótre z nich. W roku 

akademickim 2011/2012 uruchomiono studia z zakresu rachunkowości, z zakresu administracji 

publicznej, budownictwa zrównoważonego oraz architektury krajobrazu. 

Studenci mogą podejmować kształcenie w dwóch formach organizacyjnych: jako studia stacjonarne 

i niestacjonarne (dzienne i zaoczne). Studia dzienne trwają 6 semestrów na studiach licencjackich i 

8 semestrów na studiach inżynierskich. Studia zaoczne trwają od 6 do 8 semestrów na studiach 

licencjackich i inżynierskich.  

Uczelnia zapewnia bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć. Do dyspozycji studiujących są 

nowoczesne sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz pracownie komputerowe. Sale dydaktyczne 

wyposażone są w profesjonalny i nowoczesny sprzęt audiowizualny (nagłośnienie, dostęp do 

Internetu, projektory audiowizualne, ekrany). Pracownie komputerowe posiadają 

najnowocześniejszy sprzęt komputerowy z szybkim i stałym dostępem do Internetu.  

Działalność dydaktyczną wspiera dobrze wyposażona biblioteka, która w roku akademickim 

2010/2011 oferowała ponad 24 tys. dokumentów odzwierciedlających profil kształcenia w Uczelni, 

w większości wydanych po 2000 roku. 

 Biblioteka oddziaływuje na jakość kształcenia na Uczelni, umożliwia dostęp do nowoczesnej i 

aktualnej wiedzy studentom, pracownikom naukowym, oraz innym mieszkańcom regionu, 

wpisując się w ten sposób w promocję Szkoły. Biblioteka dostarcza ponadto różnorodne narzędzia 

do poznawania krajowego i światowego piśmiennictwa naukowego. 

Studenci i absolwenci 

Studia to oczywiście nie tylko zajęcia przewidziane w programie studiów, to również najlepszy czas 

na dobrą zabawę, nawiązywanie długoletnich przyjaźni i realizowanie swoich pasji. Klimat 

panujący na Uczelni tworzy przyjazne środowisko dla studentów, którzy chętnie angażują się w 

działalność kół naukowych, organizacji studenckich (lokalnych i ogólnopolskich), poświęcają swój 

czas na działalność społeczną. 

Po skończeniu studiów absolwenci Uczelni mogą liczyć na pomoc Biura Karier, które wspiera ich 

starania w zdobyciu ciekawej i satysfakcjonującej pracy.  

Baza naukowo-dydaktyczna 

Collegium Mazovia dysponuje bazą lokalową zapewniającą odpowiednie warunki do efektywnej 

nauki dla 2-3 tys. studentów.  

Bazę lokalową tworzy kompleks dwóch budynków położonych obok siebie na terenie o łącznej 

powierzchni około 1,2 hektara. 

Obecnie wykorzystywana powierzchnia użytkowa wynosi około  8000 m2. W posiadanym budynku 

poprodukcyjnym istnieje duża rezerwa powierzchni (około 11600 m2), wymaga ona jednak dużych 

nakładów na adaptację. 

Zagospodarowana baza lokalowa składa się z 8 sal wykładowych i 32 sal ćwiczeniowych 

wyposażonych w pomoce naukowe, instalację nagłaśniającą, rzutniki obrazów, rzutniki 

multimedialne z zestawami komputerowymi oraz cztery nowoczesne pracownie komputerowe, 

wyposażone w 102 komputery z kompletnym oprogramowaniem i dostępem do sieci Internet.  
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Na terenie Uczelni znajduje się niedokończony budynek – poprzemysłowa konstrukcja szkieletową 

(budynek E) o powierzchni użytkowej ok. 10000m2, która po wykonaniu prac modernizacyjnych 

zostanie przeznaczona na wielopoziomowy parking samochodowy. 

Poza kompleksem położony jest budynek mieszkalny o powierzchni 570 m2, stanowiący własność 

Uczelni, wykorzystywany jako akademik na cele mieszkaniowe studentów oraz kadry 

dydaktycznej, dojeżdżającej spoza Siedlec. 

Uczelnia dzierżawiła również zabytkowy, pochodzący z połowy XIX wieku, zespół dworski we wsi 

Dąbrowa w gminie Przesmyki (dworek o powierzchni 200 m2  i oficyna o powierzchni 110 m2 w 

parku krajobrazowym). Był on przewidziany do  rewitalizacji jako Ośrodek Szkoleniowo -

Konferencyjny Uczelni, jednak podjęto działania zmierzające do przekazania obiektu na rzecz 

Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Działania te zakończyły się sukcesem – nowy właściciel 

rozpoczął już prace, przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

których efektem będzie oddanie w niedalekiej przyszłości do użytku społecznego pięknego dworku 

położonego w zabytkowym parku. 

Ocena dotychczasowej działalności Uczelni  

Działalność dydaktyczna 

W roku 2011 rozpoczął się dwunasty rok działalności Uczelni. W tym okresie głównym motorem 

rozwoju było stałe poszerzanie oferty edukacyjnej – od dwóch specjalności w 1999 roku do ośmiu 

kierunków z trzydziestoma sześcioma specjalnościami.  

Rozszerzanie oferty edukacyjnej pozwoliło utrzymać wysoką dynamikę poziomu rekrutacji i 

wzrostu liczby studentów, pomimo silnego wzrostu konkurencji na rynku szkolnictwa wyższego. O 

sile konkurencji świadczy między innymi liczba ponad 330 uczelni zawodowych na koniec 2011 

roku, podczas gdy w 1999 roku WSFiZ w Siedlcach była 22 uczelnią tego typu w Polsce. 

Duża liczba prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów zwiększa wprawdzie ofertę 

edukacyjną ale prowadzi jednocześnie do wzrostu kosztów działania. Wiąże się to między innymi z 

koniecznością zatrudniania nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego. Warto 

podkreślić, że obowiązek zachowania minimum kadrowego nie zależy od liczby studentów. W 

przypadku mało licznych kierunków studiów koszt ich prowadzenia w przeliczeniu na studenta jest 

większy. Poza tym szeroka oferta z jednej strony zwiększa zainteresowanie kandydatów studiami, 

ale z drugiej strony przyczynia się do wewnętrznej konkurencji pomiędzy kierunkami studiów.  

Problemy związane ze sfinansowaniem studiów występują wyraźnie w pierwszym i drugim roku 

od utworzenia nowego kierunku, zwłaszcza gdy oczekiwania dotyczące liczby kandydatów okażą 

się nietrafne. Sytuacja taka wystąpiła na kierunku zdrowie publiczne – w pierwszych dwóch latach 

nie udało się uruchomić studiów dziennych, a na studiach niestacjonarnych kształciło się tylko po 

ok. 30 studentów. Odmiennym przykładem jest budownictwo, na który przyjęto w pierwszym roku 

na studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie prawie trzystu studentów. Sytuacje te wskazują na 

konieczność elastycznego dopasowywania oferty do potrzeb rynku pracy i oczekiwań kandydatów 

na studia. Niezbędna jest zatem ciągła analiza i monitorowanie bieżącej atrakcyjności kierunków 

studiów, zmieniających się tendencji, uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji rachunku 

ekonomicznego. Elastyczność uczelni powinna przejawiać się nie tylko poprzez tworzenie nowych, 

atrakcyjnych kierunków studiów, ale także poprzez likwidowanie kierunków, które nie przyciągają 

dostatecznej liczby studentów. 
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Innym podejściem jest pogłębianie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie studiów II stopnia. 

Starania Uczelni o uzyskanie uprawnień do kształcenia na poziomie magisterskim przyniosły 

efekty. W roku akademickim 2009/2010 Uczelnia przyjęła po raz pierwszy na studia drugiego 

stopnia na kierunku ekonomia ponad 200 kandydatów, rok później rozpoczęło się kształcenie na 

poziomie magisterskim na kierunku zdrowie publiczne. Działanie te miały zdecydowany wpływ na 

utrzymanie rekrutacji na wysokim poziomie, pomimo widocznego już wpływu niżu 

demograficznego na liczbę kandydatów na studia. Na pewno pogłębianie oferty edukacyjnej jest 

działaniem przynoszącym także korzyści pośrednie, jak wzrost prestiżu czy większe utożsamianie 

się z Uczelnią jej absolwentów. 

Obok podstawowej działalności dydaktycznej, jaką jest kształcenie na studiach wyższych I i II 

stopnia, prowadzone są studia podyplomowe. Pomimo szerokiej oferty udaje się corocznie 

uruchomiać tylko studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Tylko w ostatnim roku 

uruchomiono jeszcze trzy inne studia podyplomowe, pomimo niewielkiej liczby kandydatów. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują wyraźnie, że oferta studiów podyplomowych musi być 

szczególnie starannie przygotowywana, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb. Niezbędne jest 

także wykorzystanie możliwości dofinansowywania takich studiów z funduszy unijnych. 

Do działalności dydaktycznej należą także kursy specjalistyczne i szkolenia. W ostatnich latach 

działalność ta znacznie się rozszerzyła, zwłaszcza po utworzeniu Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości – jednostki pełniącej funkcje akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. 

Część kursów realizowana była we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, z dofinansowaniem 

ze środków europejskich. Stanowi to jednak tylko niewielką część podstawowej działalności 

Collegium Mazovia. 

Badania naukowe 

Uczelnia od początku funkcjonowania podejmowała działalność naukową i współpracowała z 

biznesem. Intensywność tych działań wzrosła po otrzymaniu uprawnień do prowadzenia studiów 

drugiego stopnia na kierunkach ekonomia - przez Wydział Ekonomii i Zarządzania i zdrowie 

publiczne – przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakres i charakter prowadzonych badań naukowych w 

ramach samodzielnych i zespołowych prac badawczych jest zgodny z misją szkoły. Uczelnia 

posiada i realizuje politykę naukową oraz stosuje skuteczne instrumenty zarządzania działalnością 

naukową. Ważną formą rozwijania badań naukowych jest udział nauczycieli akademickich w 

międzynarodowych projektach badawczych oraz organizacja konferencji naukowych i seminariów 

a także udział nauczycieli akademickich szkoły w przedsięwzięciach naukowych organizowanych w 

innych ośrodkach.  

We współpracy z innymi uczelniami, organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz biznesem Collegium Mazovia zorganizowała 19 konferencji naukowych.  

W ramach działań promujących rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego Uczelnia 

organizowała szkolenia i otwarte seminaria umożliwiające nauczycielom akademickim, studentom, 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych, a także mieszkańcom Siedlec spotkanie się z ciekawymi 

postaciami i dyskusję nad podstawowymi problemami współczesności (w ramach dziewięciu cykli 

zorganizowano 48 seminariów).  

Dzięki prowadzonej od 2001 roku działalności wydawniczej Uczelni, pracownikom naukowo-

dydaktycznym oraz dydaktycznym została stworzona możliwość doskonalenia i wzbogacania 

warsztatu dydaktycznego, a od 2004 roku, kiedy zainicjowano wydawanie Zeszytów Naukowych,  
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także publikowania wyników prowadzonych badań. Zeszyty mają charakter uczelnianego rocznika 

naukowego, o uporządkowanej strukturze nieodbiegającej od tego typu wydawnictw. W 

dotychczasowej działalności wydawnictwa uczelnianego ukazało się łącznie 37 pozycji 

książkowych o charakterze dydaktycznym i naukowym. Od 2004 roku ukazało się 7 numerów 

Zeszytów Naukowych, a kolejny czeka na wydanie. Wydawnictwo Collegium Mazovia wydało 10 

monografii naukowych będących bezpośrednim efektem badań prowadzonych na Wydziałach, a 

kolejne są przygotowywane do druku.   

Dodatkowo, w 2004 roku został uruchomiony specjalny fundusz finansowania działalności 

naukowo-badawczej. Z funduszu tego pokrywane są koszty prowadzonych badań naukowych, 

udziału pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach organizowanych przez inne 

jednostki naukowo-dydaktyczne, koszty publikacji w zewnętrznych wydawnictwach oraz koszty 

organizacji konferencji, seminariów i sesji naukowych organizowanych przez Collegium Mazovia.  

Studenci i absolwenci 

Społeczność akademicką Uczelni tworzy znaczna liczba studentów i absolwentów – ponad sześć 

tysięcy osób.  

Podejmowane próby aktywizacji środowiska studenckiego, w czasie systematycznego spadku 

liczby studentów dziennych, odnosiły dobry skutek. Udało się zachować ciągłość pracy samorządu 

studenckiego, studenci byli reprezentowani we wszystkich organach kolegialnych Uczelni, przez 

wiele lat uczestniczyli aktywnie w pracach komisji stypendialnych. Obecnie, po kilku latach braku 

rekrutacji na studia stacjonarne, na Uczelni studiują tylko studenci studiów niestacjonarnych. Na 

szczęście jest wśród nich grupa bardzo aktywnych osób, która z powodzeniem realizuje wszystkie 

zadania, jakie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym przewidziane są dla samorządu 

studenckiego. Władze Uczelni bardzo wysoko oceniają taką postawę studentów, starając się, w 

miarę posiadanych możliwości, wspierać tę aktywność. 

Do tej pory nie udało się jednak zorganizować ruchu absolwentów Uczelni. Należy uznać, że ten 

obszar działalności, niosący znaczny potencjał, nie jest wystarczająco wykorzystywany. Pewną 

nadzieję na poprawę tej sytuacji daje obecny Parlament Studentów, mający w planach działania 

wiążące obecnych studentów z Uczelnią, prowadzące do utworzenia organizacji zrzeszającej 

absolwentów Collegium Mazovia. 

Działalność społeczna 

Znaczącym obszarem działania Uczelni jest aktywność społeczna na rzecz subregionu siedleckiego. 

Wielu pracowników angażuje się bezpośrednio w prace organów samorządu terytorialnego 

różnych szczebli, uczestniczy w pracach organizacji samorządu zawodowego i gospodarczego, 

działa w organizacjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Jednym ze znaczących działań jest 

organizowany od dziesięciu lat Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Od trzech lat Collegium Mazovia, wspólnie z RFSN-T NOT, organizuje zawody 

szkolne i regionalne Olimpiady Wiedzy Technicznej. W 2011 roku Siedlce były, po raz pierwszy w 

37 letniej historii tej Olimpiady, gospodarzem finału ogólnopolskiego. Wśród innych działań 

społecznych można wymienić uczestnictwo w wielu wydarzeniach lokalnych i regionalnych, 

targach pracy, zawodach sportowo -rekreacyjnych, imprezach kulturalnych i popularyzujących 

wiedzę. 

Te działania przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku Uczelni. 
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Baza materialna  

Działalność Uczelni od początku oparta została na założeniu, że własna baza materialna stanowi 

fundament rozwoju. Założenie to sprawdza się w praktyce i należy uznać, że osiągnięcia na tym 

polu są znaczne. Uczelnia dysponuje wystarczającą bazą lokalową, dodatkowo zabezpieczającą 

rozwój w przyszłości. Systematycznie poprawiana jest baza dydaktyczna, wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne oraz baza badawcza. Obecnie tempo rozwoju ograniczone jest posiadanymi zasobami 

finansowymi. Istnieje także możliwość pozyskania dotacji ze środków strukturalnych Unii 

Europejskiej na rozwój bazy materialnej i takie działania są obecnie intensywnie prowadzone. 

Uczelnia prowadzi bezpieczną politykę finansową, efektywnie wykorzystuje środki własne, 

unikając ryzykownych działań. Jedyną inwestycją z zaangażowaniem środków zewnętrznych była 

termomodernizacja głównego budynku Uczelni, współfinansowana ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.  

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa prowadzi działania mające na celu pozyskiwanie 

środków unijnych. Aktualnie Colegium Mazovia realizuje następujące projekty unijne: 

1. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV – szkolnictwo wyższe i 

nauka, pod nazwą „Rozwój Potencjału Dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów 

i Zarządzania w Siedlcach”. Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 2 210 060, 

72 zł. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się od 01 października 2009 i potrwa do 31.05.2013 

roku. 

2. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII – regionalne kadry 

gospodarki, pod nazwą „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”.  Wysokość 

dofinansowania w ramach projektu wynosi 2 112 126 zł. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się 

od 01 sierpnia 2011 i potrwa do 31.03.2013 roku. 

3. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII – regionalne kadry 

gospodarki, pod nazwą „Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu”.  

Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 2 835 906 zł. Realizacja przedsięwzięcia 

odbywa się od 01 grudnia 2011 i potrwa do 31.05.2013 roku. 

Efektem takiej polityki jest dobra i stabilna kondycja finansowa Collegium Mazovia. 

Kierunki rozwoju otoczenia 

Szkolnictwo wyższe w Polsce 

Obecnie w Polsce zachodzą zmiany społeczne i gospodarcze o wyjątkowej dynamice. Jest to 

przyczyną niepewności prognoz. Czynnikami tych zmian są w głównej mierze procesy integracyjne 

Europy i powiązane z nimi przemiany gospodarcze i społeczne. Kierunki przemian można 

prognozować na podstawie celów strategicznych Unii Europejskiej, które także Polska zapewne 

będzie starała się osiągać.  

Do celów Unii Europejskiej, istotnych dla Uczelni, należy zaliczyć wyzwania Strategii Lizbońskiej, a 

zwłaszcza plany wzrostu nakładów na badania naukowe i rozwój oraz budowę społeczeństwa 

informacyjnego. Podkreślić jednak należy, że realizacja Strategii Lizbońskiej napotyka duże 

trudności i występują tu znaczące opóźnienia. Na tym tle Polska nie wypada szczególnie korzystnie. 

Oficjalne statystyki pokazują, że Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników nakładów 

na sektor B+R. Jeżeli w najbliższej przyszłości Polska będzie starała się o nadrobienie zaległości, 
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będzie to miało istotny wpływ na wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i edukację. Dla 

uzmysłowienia skali zjawiska warto wspomnieć, że średnia europejska nakładów na sektor B+R 

jest ponad 3 razy większa niż w Polsce, a nakłady Szwecji i Finlandii są około 6 razy większe. 

Uczelnia upatruje tutaj szans jako ośrodek innowacji, o ile będzie w stanie włączyć się skutecznie w 

ruch badawczo – rozwojowy. 

Otwarty w ostatnich latach europejski rynek pracy zdecydowanie wpłynął na wzrost mobilności 

Polaków. Z jednej strony masowa emigracja młodzieży, przy niżu demograficznym, istotnie 

zmniejsza zapotrzebowanie na studia w kraju. Jednak z drugiej strony rozwinięte rynki pracy 

doceniają wykształcenie, które w Polsce można zdobyć relatywnie tanio. Poza tym, wzrost 

wykształcenia wpływa na wzrost aspiracji społeczeństwa. Możliwa jest sytuacja, gdy niż 

demograficzny zostanie skompensowany wzrostem współczynnika skolaryzacji oraz wzrostem 

zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne i przekwalifikowanie zawodowe. 

Spełnienie przez uczelnie nowych wymagań gospodarki unijnej może stać się wyznacznikiem ich 

pozycji konkurencyjnej. Zapewnienie uznawalności wykształcenia, dostęp do współczesnej wiedzy, 

ułatwienie studentom komunikacji ponadnarodowej i mobilności, prawdopodobnie będą 

warunkiem powodzenia uczelni w dalszej przyszłości. 

Faktyczne zniesienie barier w przepływie ludności w Europie nastąpi wraz z zastąpieniem złotówki 

przez euro. Powinno to wpłynąć na wyrównanie, stosownie do potencjału gospodarczego, 

poziomów cen i dochodów. Nieuniknione jest istotne podniesienie kosztów kształcenia, przede 

wszystkim z powodu wzrostu płac. 

 Jeżeli kształcenie będzie dalej dotowane przez państwo na obecnych zasadach, pozbawiając w 

praktyce finansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych, może to wpłynąć 

istotnie na kształt rynku edukacyjnego. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, wskazujące na 

głęboki i długotrwały niż demograficzny, szanse rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego są 

zagrożone. Już teraz kilkadziesiąt uczelni prywatnych przeżywa kryzys, kilkanaście jest w stanie 

likwidacji. 

Rozwój Regionu Mazowieckiego 

Plany rozwoju Unii Europejskiej znajdują odzwierciedlenie w bliższym otoczeniu Uczelni – w 

Regionie Mazowieckim. Polityka Mazowsza i kierunki przyszłych działań mogą wywierać istotny 

wpływ na warunki funkcjonowania Collegium Mazovia, uczelni działającej w obszarze o niższych 

niż średnia wojewódzka wskaźnikach rozwoju. Do celów strategicznych Województwa 

Mazowieckiego, które mogą być istotne dla planów rozwojowych Uczelni można zaliczyć cel 

zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Ten cel strategiczny 

regionu wyznacza cele szczegółowe i priorytety działania, opisane niżej. 

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy: 

1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na 

Mazowszu, 

1.2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 

2. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. 

3. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu. 

4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie. 

5. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.  
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Wyróżnione cele pozwalają wpisać działalność Uczelni w strategiczne cele Regionu Mazowieckiego, 

co może przekładać się na poparcie działań Uczelni przez władze samorządowe oraz dotacje ze 

środków Unii Europejskiej. 

Cenną wskazówką przyszłych trendów rozwojowych Województwa Mazowieckiego mogą być cele 

zapisane w strategii rozwoju do roku 2020. Ze względu na zakres działania Uczelni, warto wyróżnić 

trzy cele: 

1. rozwój kapitału społecznego; 

2. wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; 

3. aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. 

Rozwój kapitału społecznego będzie realizowany między innymi poprzez następujące działania: 

rozwój społeczeństwa informacyjnego i  teleinformatyzacji; wzrost poziomu wykształcenia i 

poprawa jakości kadr; podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie 

do świadczeń zdrowotnych.  

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu będzie istotnym czynnikiem 

rozwoju gospodarki Mazowsza, poprawy jej konkurencyjności i poziomu życia ludności. Wszelkie 

dostępne instrumenty wsparcia finansowego będą wykorzystywane dla przedsięwzięć mających na 

celu rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjnych sektorów gospodarczych, a także dla 

podniesienia poziomu infrastruktury naukowej i informatycznej. Realizacji celu sprzyjać będą 

przede wszystkim  następujące kierunki działań: rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i 

konkurencyjności; wspieranie instytucji otoczenia biznesu; rozwój nowoczesnych technologii z 

wykorzystaniem własnego potencjału B+R; rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu 

nowoczesnych technologi; budowa systemu innowacyjnego w regionie. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnych sieci kooperacyjnych będzie mieć wzmocnienie 

wzajemnych powiązań między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Szczególny nacisk 

będzie położony na budowę sprawnych systemów przepływu technologii z jednostek B+R do firm, 

a także na wprowadzanie instrumentów motywujących do finansowania przez przedsiębiorstwa 

badań naukowych. Niezbędnymi działaniami jakie zostaną podjęte dla szybszego przepływu 

nowoczesnych technologii będzie: 

a) wsparcie działalności badawczej, technologicznej i inwestycyjnej przedsiębiorstw; 

b) zintensyfikowanie działań na rzecz transferu wyników badań naukowych do przedsiębiorstw, 

utworzenie regionalnych instytucji pomostowych pomiędzy nauką i gospodarką; 

c) wsparcie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz utworzenie bezpiecznych 

sieci i systemów informatycznych w przedsiębiorstwach; 

d) utworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych oraz 

układów kooperacyjnych (klastrów, gron przemysłowych). 

Kierunek działań, polegający na wzmocnieniu powiązań nauki z gospodarką regionu i 

dostosowaniu oferty badawczej do potrzeb przedsiębiorstw może stać się jednym z celów 

strategicznym Uczelni w przyszłości. 

Cel strategiczny Mazowsza, polegający na aktywizacji i modernizacji obszarów 

pozametropolitalnych, będzie osiągany poprzez kierunki działań: 

a) poprawę dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego; 

b) wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast; 
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c) budowę i rozwój infrastruktury społecznej; 

d) ochronę i rewaloryzację środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i 

zrównoważonego rozwoju. 

Dla subregionu siedleckiego najważniejsze działania wynikające z powyższych celów 

strategicznych Mazowsza, to: 

1. plan budowy tzw. „Wielkiej Obwodnicy Mazowsza” w paśmie ośrodków subregionalnych (Płock, 

Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom); 

2. budowa autostrady A-2; 

3. budowa obwodnic miast (Mińsk, Siedlce). 

W oparciu o Krajowy Program Ramowy, wyznaczający strategiczne obszary badawcze oraz na 

podstawie propozycji zgłoszonych przez środowiska naukowe określono wiodące na Mazowszu 

obszary, dziedziny i kierunki badań. Należą do nich:  

zdrowie; środowisko; rolnictwo i żywność; społeczeństwo i gospodarka; bezpieczeństwo; nowe 

materiały i technologie; technologie informacyjne; transport i energetyka. 

Wiele ze strategicznych dla Mazowsza kierunków badań leży w obszarze zainteresowania Uczelni, 

przykładowo: 

 nauki ekonomiczne: ekonomia, polityka gospodarcza, zarządzanie, rynki i konkurencja, finanse; 

 prawo i administracja; 

 rozwiązania informatyczne i systemy elektroniczne podnoszące jakość życia; 

 matematyczne i obliczeniowe modelowanie zjawisk; 

 inżynieria oprogramowania i technologia wiedzy. 

Siedlce w roku 2015 

Zgodnie z priorytetem szczegółowym Regionu Mazowieckiego, polegającym na wzmocnieniu roli 

miast w rozwoju regionu, Siedlce będą umacniały swoją rolę stolicy subregionu. 

Zgodnie z planem strategicznym rozwoju miasta, Siedlce będą podejmowały cele zmierzające do: 

1. poprawy dostępności komunikacyjnej miasta; 

2. umacniania roli subregionalnego ośrodka edukacji i kultury; 

3. umacniania roli subregionalnego ośrodka lecznictwa. 

W drugim celu mieści się działanie pod tytułem „Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego”, 

wyznaczające bezpośrednio zadania Uczelni, związane z jej społeczną rolą. 
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Analiza SWOT Collegium Mazovia 

Dwanaście lat działalności Uczelni na rynku edukacyjnym, rozwój oferty kształcenia i bazy 

materialnej, relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym, z samorządem terytorialnym dają 

podstawę do oceny obecnej sytuacji Collegium Mazovia. Przedstawiona niżej analiza mocnych i 

słabych stron, szans i zagrożeń rozwojowych jest podstawą do budowania wizji rozwoju, 

uwzględniającej misję Uczelni, do określenia priorytetów jej rozwoju w perspektywie najbliższych 

czterech lat. 

Mocne strony 

1. Własna baza dydaktyczna, 

2. Elastyczna i szeroka oferta kształcenia, 

3. Rezerwa powierzchniowa, 

4. Korzystne położenie geograficzne, 

5. Dobra komunikacja, 

6. Dobra współpraca z samorządem lokalnym, 

7. Stabilna sytuacja finansowa, 

8. Pozytywne oceny jakości kształcenia PKA i 

KRASzM, 

9. Stały wzrost zatrudnienia w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. 

 

Słabe strony 

1. Znaczny udział kadry dydaktycznej z innych 

ośrodków akademickich, 

2. Brak dostatecznego zaplecza badawczego, 

3. Ograniczony zakres współpracy z praktyką 

gospodarczą, 

4. Dominujący zawodowy poziom kształcenia, 

5. Brak chętnych na studia stacjonarne (płatne 

przy braku dofinansowania z budżetu 

państwa) 

6. Niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych, 

7. Niedokończone inwestycje 

infrastrukturalne, 

8. Niewystarczające działania Biura Karier, 

9. Mała skuteczność działań uczelnianego 

inkubatora przedsiębiorczości. 

Szanse 

1. Przychylność władz lokalnych, 

2. Uwzględnienie Uczelni w Programie 

Rewitalizacji Siedlec na lata 2007-2013, 

3. Budowa północnej obwodnicy Siedlec, 

4. Poszerzenie współpracy z biznesem, 

5. Rosnące edukacyjne aspiracje 

społeczeństwa, 

6. Wzrost wartości wykształcenia, 

7. Preferencje dla kształcenia technicznego, 

8. Otwarcie na studentów z zagranicy - 

umiędzynarodowienie studiów, 

9. Powstanie uzupełniających studiów 

magisterskich, 

10. Środki pomocowe UE oraz programy 

międzynarodowe, 

11. Potencjał infrastrukturalny. 

Zagrożenia 

1. Emigracje najzdolniejszej młodzieży do 

innych uczelni zagranicznych i krajowych, 

2. Spadek liczby studentów związany z niżem 

demograficznym, 

3. Nieprzewidziane niekorzystne zmiany 

uregulowań prawnych dot. szkolnictwa 

wyższego, zwłaszcza w zakresie 

finansowania, 

4. Wzrost konkurencji ze strony nowo 

powstałych uczelni wyższych,  

5. Wzrost kosztów działalności, 

6. Ograniczone możliwości pozyskania kadry 

naukowo – dydaktycznej, 

7. Silna i dominująca pozycja Warszawy jako 

ośrodka akademickiego. 
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WIZJA UCZELNI 2020 

Misja Uczelni 

Misją Collegium Mazovia w Siedlcach jest włączanie się w budowę nowoczesnego społeczeństwa 

wiedzy w Regionie Mazowieckim i na Ziemi Siedleckiej, podejmowanie nowych wyzwań 

edukacyjnych, które niesie obecna reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego, z 

uwzględnieniem zachodzących procesów globalizacji, pogłębiającej się integracji europejskiej, w 

warunkach otwartego rynku pracy. 

Realizując swoją Misję Uczelnia kształtuje sylwetkę absolwenta, który dzięki zdobytej wiedzy, 

nabytym umiejętnościom oraz kompetencjom społecznym jest w stanie konkurować na 

europejskim rynku pracy, potrafi w przyszłości podnosić swoje kwalifikacje i dostosowywać je do 

ciągle zmieniającego się zapotrzebowania rynku. 

Collegium Mazovia realizuje swoją misję w obszarach: 

1. kształcenia kadr dla przyszłości - Uczelnia  przekazuje wiedzę uniwersalną i profesjonalną 

oraz kształci  umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków 

otoczenia, 

2. tworzenia wiedzy i jej transferu - Uczelnia  prowadzi badania naukowe i wdrożenia 

nakierowane na potrzeby innowacyjnej gospodarki regionu, 

3. budowy społeczeństwa wiedzy - Uczelnia rozwija kapitał społeczny Mazowsza i Ziemi 

Siedleckiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzację wiedzy oraz działalność 

społecznie użyteczną; kreuje elity społeczne, zdolne do kształcenia ustawicznego, 

przedsiębiorcze, mobilne i przejawiające troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniające w 

swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie. 

Przedstawioną misję Collegium Mazovia w Siedlcach daje się uprościć i zawrzeć w haśle: 

Collegium Mazovia kształci kadry dla przyszłości, tworzy i upowszechnia wiedzę, 

umiejętności, kompetencje społeczne i personalne oraz buduje nowoczesne społeczeństwo 

informacyjne Mazowsza i Ziemi Siedleckiej. 

Kierunki rozwoju 

Zgodnie z przedstawioną Misją Uczelni można wskazać trzy podstawowe, odpowiadające 

wskazanym celom, kierunki rozwoju Collegium Mazovia, oraz czwarty kierunek, zapewniający 

pozostałym bazę do efektywnego działania: 

1. rozwój kształcenia; 

2. rozwój badań i współpracy z gospodarką; 

3. aktywizacja działań społecznie użytecznych; 

4. rozwój bazy materialnej. 

Proporcje zaangażowania zasobów Uczelni – intelektualnych i materialnych – w realizację tych 

kierunków rozwoju zależą od przyjętych priorytetów rozwoju Uczelni i mogą zmieniać się w czasie, 

uwzględniając sytuację Uczelni i jej otoczenia.  



 18 

Priorytety rozwoju 

Wybór priorytetów 

Przyjęte priorytety działania uwzględniają główne kierunki rozwoju Uczelni: rozwój kształcenia, 

badania i współpracę z gospodarką,  działanie społeczne i rozwój bazy materialnej. 

Przy założeniu, że polityka edukacyjna Państwa nie ulegnie istotnym zmianom, co oznacza 

finansowanie działalności Uczelni głównie z opłat za studia, nie jest możliwe zapewnienie 

dynamicznego rozwoju we wszystkich obszarach. Dokonana analiza SWOT pokazuje słabe strony 

Uczelni, i te powinny być usunięte w miarę możliwości w pierwszej kolejności.  

Rozwój kształcenia 

W okresie do 2020 roku rozwój kształcenia w Collegium Mazovia będzie przede wszystkim wiązał 

się z dostosowywaniem (nowe specjalności) i pogłębianiem (II stopień studiów, studia 

podyplomowe) oferty edukacyjnej, z poprawą efektywności procesu nauczania i dbałością o jakość 

kształcenia. W tym obszarze nastąpi: 

 Dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb terytorialnych zgodnie z wymaganiami 

nowoczesnej gospodarki; 

 Pogłębienie oferty edukacyjnej prowadzące do uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów II 

stopnia (studia magisterskie), po pierwsze na kierunkach pielęgniarstwo i budownictwo; 

 Wzrost efektywności procesu nauczania poprzez uruchomienie zajęć fakultatywnych w postaci 

programów wyrównawczych dla studentów z zakresu przedmiotów ścisłych oraz poprzez 

opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

 Wdrożenie do 2015 roku systemu zapewniania jakości kształcenia, opartego o zasadę 

indywidualizacji podejścia do studenta, wspieranego systemem informatycznym dla zapewnienia 

jego skuteczności. Do istotnego czynnika jakości kształcenia należy zaliczyć rozwój własnej, 

miejscowej kadry naukowo-dydaktycznej. 

Rozwój badań i współpracy 

Uczelnia stwarzać będzie warunki do prowadzenia i rozwoju badań naukowych w dyscyplinach 

związanych z posiadanymi już kierunkami studiów II stopnia, rozszerzając ten zakres w miarę 

starań o kolejne uprawnienia magisterskie. Do działań, jakie będą podjęte w tym zakresie można 

zaliczyć: 

 inicjowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy z pozauczelnianymi 

środowiskami akademickimi, gospodarczymi, instytucjami administracji, samorządem 

terytorialnym, 

 aktywizowanie nauczycieli akademickich do udziału w życiu naukowym poprzez publikacje w 

krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz udział w konferencjach naukowych, 

 rozwijanie własnej działalności wydawniczej. 

Uczelnia podejmie starania, aby możliwe było transferowanie praktyczniej wiedzy do gospodarki. 

Wymaga to prowadzenia badań praktycznych i innowacyjnych oraz dobrej komunikacji z 

gospodarką. Uczelnia kontynuować będzie realizowane projekty związane z upowszechnianiem 
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badań (m.in. projekt „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”) oraz aplikować o kolejne 

środki na ten cel. 

Aktywizacja działań społecznych 

Działalność kulturalno–społeczna służy budowie środowiska społecznego potrzebującego 

uniwersalnej i współczesnej wiedzy. Działania będą nakierowane na: 

1. rozwój Ziemi Siedleckiej – pod względem potencjału społecznego, gospodarczego i 

demograficznego; 

2. kreowanie potrzeby wiedzy i kształcenia ustawicznego; 

3. kształtowanie postaw obywatelskich. 

Działalność społeczna jest powinnością Uczelni, ale także przynosi jej wymierne korzyści w postaci 

pozytywnego wizerunku i promocji. 

Nowoczesna baza dydaktyczna 

Rozwój bazy dydaktycznej polegał będzie na przystosowaniu do potrzeb Uczelni posiadanych 

obiektów. Podstawowymi zadaniami są: 

1. rozwój zaplecza dydaktycznego (aule, sale ćwiczeniowe i laboratoryjne); 

2. stworzenie zaplecza laboratoryjnego na kierunkach technicznych i kierunkach  związanych ze 

zdrowiem; 

3. rozwój nowoczesnego systemu biblioteczno–informacyjnego; 

4. stworzenie warunków do badań i rozwoju kadry naukowo –  dydaktycznej, 

5. rozwój zaplecza socjalnego dla pracowników i studentów (klub studencki, stołówka, akademik, 

centrum sportowe). 


