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Seminarium naukowe
„Innowacyjne zarządzanie szkołami wyższymi”
Scientific seminar „Innowacyjne zarządzanie
szkołami wyższymi"
W dniu 4 kwietnia 2014 rok odbyło się otwarte seminarium naukowe na
temat „Innowacyjne zarządzanie szkołami wyższymi” zorganizowane przez
Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytutu Zarządzania i Marketingu,
UPH w Siedlcach.
Na seminarium przybyli JM Rektor, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk,
prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas - Dziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Prawnych, dr hab. Cezary Sempruch - Prodziekan ds.
kierunku Biologia, Dietetyka oraz Turystyka i Rekreacja,
dr Ireneusz
Chrząścik - Kanclerz UPH, mgr Ewa Wyrzykowska - Kierownik Studium
Języków Obcych, mgr Tadeusz Goc - Kierownik Uczelnianego Ośrodka
Kultury, mgr Wiesław Augustyniak - Kierownik Ośrodka Jeździeckiego,
pracownicy Instytutu oraz studenci.
Seminarium otworzył prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas, witając
przybyłych gości. Część główną rozpoczęła dr Marzena Wójcik-Augustyniak
referatem nt. „Zarządzanie innowacjami a innowacyjne zarządzanie
szkołami wyższymi”, wprowadzając uczestników w zagadnienia innowacji,
zarządzania innowacjami oraz innowacyjnego zarządzania. Kolejny
prelegent, dr inż. Tomasz Stefaniuk, w referacie „Internetowe formy promocji
uczelni wyższych”, przybliżył zagadnienia związane z promocją szkół
wyższych w social media i na stronach internetowych.
W dyskusji, w której wzięli udział zarówno pracownicy jak i studenci,
poruszono zagadnienia dotyczące promowania UPH w sieci oraz
rozpoznawalność uczelni na zewnątrz.
Referat nt. „Formułowanie strategii dopasowanej do struktury, czy
tworzenie struktury na potrzeby strategii” zainicjował drugą część
seminarium. Dr M. Wójcik-Augustyniak, starała się w nim uzasadnić,
dlaczego w dobie nieprzewidywalnych zmian w otoczeniu, ważniejsze jest
stworzenie elastycznej struktury, umożliwiającej szybkie reakcje – poprzez
zmiany strategii – na zachodzące w otoczeniu zmiany, niż tworzenie strategii
a następnie dopasowywanie do niej struktury organizacji, w tym szkoły
wyższej. Ostatni referat nt. „Zastosowanie profilu semantycznego do
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weryfikacji jakości kształcenia w szkołach wyższych” wygłoszony został
przez dr. inż. Stanisława Szarka. W referacie przedstawiono wyniki badań
dotyczących zmian jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK w opinii
studentów. Seminarium zakończyła dyskusja na temat jakości kształcenia.
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