
Główne założenia programu wyborczego  

dr hab. inż. Stanisława M. RYBICKIEGO  

kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 

Nasz Wydział, podobnie jak większość jednostek naukowych, wchodzi w specyficzny, trudny okres 

działania: malejąca liczba kandydatów na studia oraz rosnące wymagania, w zakresie przygotowania 

zawodowego absolwentów, wymuszają dynamiczne podejście do organizacji dydaktyki. Problemem są 

także obecne zasady przyznawania środków finansowych na badania i rozwój.  Dlatego jeśli zostanę 

wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, zamierzam przede wszystkim: 

1. Utrzymać odrębność Wydziału w ramach naszej Uczelni, przy jednoczesnym wzmacnianiu jego roli 

i prestiżu wśród innych wydziałów Inżynierii Środowiska uczelni polskich; 

2. Wspierać wysiłek badawczy i publikacyjny naszych Pracowników i  przeprowadzić Wydział przez 

nowe procedury akredytacyjne; uważam, że nowa kadencja będzie dobrym punktem wyjścia do 

ubiegania się o wyższą kategorię naukową; 

3. Konsolidować Pracowników naszego Wydziału wokół wspólnych działań naukowych i 

dydaktycznych; 

4. Wykorzystując moje doświadczenia i kontakty zawodowe zamierzam wzmocnić współpracę z 

przyszłymi pracodawcami naszych studentów tak, aby zakres wiedzy i kompetencji uzyskiwanych 

przez absolwentów naszego Wydziału pokrywał się z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;  

5. Współpracując z samorządem zawodowym inżynierów zamierzam dążyć do skrócenia okresu 

ubiegania się naszych absolwentów o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

zawodowych;  

6. Wykorzystując własne kontakty w uczelniach zagranicznych, ale także dotychczasową współpracę 

zagraniczną Wydziału, zamierzam wzmocnić jego rolę w nauce europejskiej jako jednostki, z którą 

warto współpracować zarówno naukowo jak i w zakresie dydaktyki; 

7. Zamierzam kontynuować i rozwijać dynamiczne pozyskiwanie środków strukturalnych i 

rozwojowych z funduszy UE oraz ze środków resortowych; mam w tym  duże doświadczenie; 

8. Zamierzam kontynuować remont budynków naszego Wydziału, szczególnie budynku „Houston”. 

W nowej kadencji Wydziałowi jest potrzebny dziekan mający rozeznanie w realiach działania Resortu i 

Uczelni, posiadający: doświadczenie w sprawach gospodarczo - finansowych i zarządzaniu, rzeczywiste, 

silne kontakty w przemyśle, nauce i regionie. Musi to być osoba zdolna do wysłuchiwania różnych racji, 

współdziałania i współpracy z różnymi grupami osób. Uważam, że spełniam te wymagania.  

Materiał dostarczony do Wydziałowej Komisji Wyborczej 

przez kandydata w dniu 5.05.2016r. 
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