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Wstęp

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności oraz dla pełniejszej oceny podejmowanych
działań Uniwersytetu, zostały również przedstawione dane porównawcze za poprzedni rok kalendarzowy lub
akademicki 2018/2019. Należy jednak zwrócić uwagę zarówno na wprowadzone od 1 października 2019 roku
zmiany organizacyjne, jak również lub przede wszystkim, na wprowadzony od 1 września 2020 roku nowy
sposób zarządzania strategicznego, którego nadrzędnym celem jest przywrócenie równowagi ekonomicznej
funkcjonowania Uczelni.

Ubiegły rok akademicki był ostatnim rokiem kadencji władz UP 2016–2020, a w wyniku przeprowadzonych

wyborów przyniósł zmiany w perspektywie lat 2020–2024. Do sierpnia 2020 roku funkcję Rektora sprawował
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Od 1 września 2020 roku funkcję tę pełni
prof. dr hab. Piotr Borek.

Sprawozdanie z działalności sporządzone za rok 2020 jest pierwszym przygotowanym
przez Władze Uczelni od 2012 roku. Zostały w nim zaprezentowane podstawowe
informacje, dane i problemy, dotyczące bieżącej i przyszłej działalności Uniwersytetu.



Miniony rok akademicki 2019/2020 upłynął pod znakiem dostosowania i wdrażania rozwiązań wynikających z nowej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Był też próbą wprowadzenia takich zasad
funkcjonowania Uczelni, które pomogłyby spełniać warunki aspirowania do grona uczelni badawczych. To dlatego przekształcono
strukturę wewnętrzną Uczelni, oddzielając naukę od kształcenia. Naukę skoncentrowano na czterech wydziałach dziedzinowych:
Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych oraz Sztuki. W kolejnym kroku nowe władze utworzyły
piąty wydział – Pedagogiki i Psychologii. W ramach całości rozpoczęło działanie 13 Rad Dyscyplin, uprawnionych do nadawania

stopni naukowych, w tym 13 w zakresie uprawnień doktorskich i 6 – habilitacyjnych. Pracowników przypisano do dyscyplin
naukowych, a kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 rozpoczął działalność nowy organ kolegialny – Rada Uczelni.

Rok 2020 był rokiem nieporównywalnym pod wieloma względami. Do konieczności wprowadzenia zmian strukturalnych
dołączyła pandemia, zmieniając warunki funkcjonowania uczelni, przenosząc ciężar naszych działań na problemy bezpieczeństwa
oraz ochrony zdrowia i związanego z tym sposobu myślenia i działania. Kwestia ta wywarła olbrzymi wpływ na cały system
szkolnictwa wyższego w Polsce.

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 zastosowano wiele działań zaradczych.
Od pierwszego dnia ogłoszenia stanu pandemii weszły w życie kluczowe akty wewnętrzne, regulujące funkcjonowanie
Uniwersytetu w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Zorganizowano pracę zdalną zarówno w obszarze nauki i dydaktyki, jak
i wsparcia procesów administracyjno-finansowych. Na potrzeby pracy i nauki zdalnej udostępniono dedykowane ku temu
narzędzia (m.in. MS Teams, platforma Moodle), a głosowania w organach uczelni i innych ciałach kolegialnych umożliwiła
aplikacja Wybory. Ponadto zakupiono system Głosuj 24 w celu zdalnego przeprowadzenia wyborów władz uczelni na kadencję

2020–2024. Odwołane zostały kursy i szkolenia, a także wszystkie międzynarodowe i krajowe konferencje organizowane przez UP.
Wstrzymano służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe pracowników, studentów i doktorantów oraz przyjazdy gości zagranicznych.
Ograniczono dostęp do budynków uczelni dla osób z zewnątrz. Zwiększono dystrybucję środków do dezynfekcji oraz akcesoriów
ochronnych. Do końca 2020 roku Uniwersytet Pedagogiczny funkcjonował w reżimie określonym wytycznymi GIS, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dzięki zrozumieniu sytuacji i zaangażowaniu wszystkich grup społeczności
akademickiej, zapewniona była ciągłość działania uczelni, w tym realizacja procesów z obszaru dydaktyki, badań i kształcenia
kadry.
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Sytuacja finansowa, jaką zastały nowe władze, wyznaczyła potrzebę pilnego przeprowadzenia procesu o charakterze
restrukturyzacji UP w Krakowie z uwzględnieniem zidentyfikowanego stanu początkowego oraz perspektywicznej sytuacji Uczelni
przy ekstrapolacji tego stanu.

Wprowadzone ze względu na pandemię ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni przyczyniły się częściowo do utraty wpływów
pochodzących z odpłatnych usług edukacyjnych oraz działalności pomocniczej, czego skutkiem było pogłębienie złej sytuacji
finansowej UP spowodowanej czynnikami systemowymi.

Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że od 2016 roku postępował stały i systematyczny regres działalności
Uniwersytetu. Rok 2016 był ostatnim rokiem, w którym Uczelnia osiągała równowagę i pozytywne wyniki finansowe we
wszystkich obszarach. Jednak pogarszające się wyniki finansowe spowodowały problemy związane z utrzymaniem płynności.

Problemy, przed którymi stanęła Uczelnia dotyczyły, aczkolwiek w różnym
stopniu, większości uczelni wyższych i w pewnym sensie miały swoje źródło
w zmianach w systemie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, do
których poprzednie Władze Uniwersytetu nie potrafiły się dostosować.
Pierwszoplanowym celem w II połowie 2020 roku było odzyskanie równowagi
finansowej i przywrócenie płynności. W tym celu powołano Zespół oraz
przygotowano i opracowano nowe zasady finansowania obowiązujące
w Uniwersytecie, oparte na formie deregulacji obszaru zarządzania finansami
oraz optymalizacji struktury zatrudnienia.

Uniwersytet ma za sobą pierwsze ważne decyzje i zmiany. Jednak proces restrukturyzacyjny jeszcze się nie zakończył.
Z dotychczasowych działań wyłania się pozytywny obraz, potwierdzający, że potrafimy stanąć na wysokości zadania i przejść
przez tę próbę mimo wielu trudności. Widoczne jest zaangażowanie naszej społeczności, wielki wysiłek i praca włożone, aby
Uczelnia funkcjonowała jak najlepiej.

Serdecznie wszystkim dziękuję!
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Organizacja i zarządzanie

Uczelnią zarządza Rektor przy współudziale prorektorów. 

Zakres kompetencyjny poszczególnych prorektorów 
regulowany jest zarządzeniem wewnętrznym Rektora.

Rektor – prof. dr hab. Piotr Borek 

Prorektor ds. Nauki
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP 

Władze Uczelni (stan na 31.12.2020 r.)

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP 

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP 

Prorektor ds. Studenckich
dr Anna Stolińska
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W roku 2020 dobiegła końca czteroletnia kadencja Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego. W nowej kadencji 2020–2024 do
grona członków Senatu UP należą:

członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP dr Ewa Fogelzang-Adler

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP dr Aldona Guzik

prof. dr hab. Olga Wasiuta dr Beata Malczewska

prof. dr hab. Mirosław Baran dr Przemysław Paliwoda

dr hab. Andrzej Baran, prof. UP dr Tomasz Szybisty

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP dr Bartłomiej Zyśk

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP mgr Maria Czereyska-Kościelniak

dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek

dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP mgr inż. Dorota Marszałek

dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP mgr Ewa Żołnierek

dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP mgr Robert Dudzik

dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP mgr Sylwia Sławińska

dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP mgr Jakub Pieczara

dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP Kinga Tyrka

dr hab. Henryk Noga, prof. UP Dariusz Cherjan

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP Maciej Łasocha

dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP Aleksandra Kloc

dr hab. Marta Szymańska, prof. UP Kamila Kowalczyk

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP Artur Lechowicz

dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP Jakub Gajda Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek
powołał kadrę kierowniczą instytutów. Fot. Tadeusz Sawka.
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członkowie Senatu z głosem doradczym (stan na grudzień 
2020 roku)

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

dr Anna Stolińska

prof. dr hab. Roman Kochnowski

dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

prof. dr hab. Krzysztof Broński – Przewodniczący Rady Uczelni

dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej

mgr inż. Małgorzata Grzelewska – Kanclerz

mgr Małgorzata Saletra – Kwestor

mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”

dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP

mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

Społeczność akademicka.
Fot. Grzegorz Wajda.

8



Senat UP w minionym roku odbył 9 posiedzeń (4 w kadencji 2020–2024), na których podjął 75 uchwał. Uchwały Senatu
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UP.

Rada Uczelni to organ wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Zakres zadań
i uprawnień Rady określa Ustawa oraz Statut UP.

Do jej zadań należą m.in. opiniowanie projektów statutu i strategii
uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki
finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów
na rektora.

Z końcem roku 2020 zakończyła swoją kadencję pierwsza Rada
Uczelni w składzie:

– dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – przewodniczący Rady 
Uczelni

– prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet 
Warszawski)

– prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)

– prof. dr hab. Jan Rydel  (Uniwersytet Pedagogiczny)

– dr hab. Artur Błachowski, prof. UP

– dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP

– Kamila Kowalczyk – Przewodnicząca Zarządu Samorządu 
Studentów UP.

Rada Uczelni odbyła w 2020 roku 19 posiedzeń, które od połowy

marca prowadzone były w formie zdalnej ze względu na

zagrożenie epidemiczne. Poza posiedzeniami zwyczajnymi Rada

pracowała w drodze konsultacji telefonicznych oraz za pomocą

poczty elektronicznej. W trakcie 2020 roku Rada podjęła 14

uchwał.

Uchwałą nr 1 z dnia 23 listopada 2020 roku Senat UP powołał

członków Rady Uczelni na kadencję 2020–2024, w osobach:

– prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet

Warszawski

– prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Uniwersytet Jagielloński

– prof. dr hab. Dariusz Rott – przewodniczący Rady Uczelni –
Uniwersytet Śląski

– dr hab. Inż., Artur Błachowski, prof. UP

– dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

– prof. dr hab. Zdzisław Noga.

W Skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa każdoczesny

przewodniczący samorządu studenckiego.

W roku 2020 prace Senatu wspomagało 11 komisji senackich oraz 11 komisji rektorskich. Składy komisji dostępne są na
stronie www.up.krakow.pl.
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Rady Dyscyplin to organy kolegialne wspomagające dziekana w rozwoju dyscyplin. Rady ponoszą odpowiedzialność

za decyzje kluczowe dla funkcjonowania danej dyscypliny, gdyż, zgodnie z Ustawą 2.0, ewaluacji podlega działalność

naukowa Uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie – jak przy poprzedniej parametryzacji – działalność poszczególnych

jednostek uczelni. Od wyników ewaluacji zależy możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej, wysokość

finansowania dla uczelni i zakres jej autonomii w prowadzeniu kształcenia, a także uprawnienia do nadawania stopni

doktora i doktora habilitowanego. Dlatego też Rady Dyscyplin to podmioty o największym znaczeniu dla Uniwersytetu.

W roku 2020 na Uniwersytecie Pedagogicznym działało 

13 Rad Dyscyplin w ramach Wydziałów:

• Nauk Humanistycznych             – Rada Dyscypliny: Filozofia, Historia,

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

• Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Rada Dyscypliny: Matematyka, Nauki

Fizyczne, Nauki Biologiczne,

Nauki o Ziemi i Środowisku

• Nauk Społecznych                      – Rada Dyscypliny: Nauki o Polityce

i Administracji, Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, 

Nauki o Bezpieczeństwie

• Pedagogiki i Psychologii             – Rada Dyscypliny: Pedagogika

• Sztuki                                            – Rada Dyscypliny: Sztuki Plastyczne

i Konserwacja Dzieł Sztuki

Kadencja Rady Dyscypliny odpowiada kadencji Senatu. Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Mazowieckiej 43
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Struktura organizacyjna

Strukturę Uniwersytetu Pedagogicznego tworzą:

• jednostki badawczo-dydaktyczne – instytuty,

• jednostki ogólnouczelniane,

• jednostki administracyjne,

• jednostki usługowe.

W roku sprawozdawczym na Uniwersytecie Pedagogicznym
funkcjonowały 23 jednostki badawczo-dydaktyczne, w ramach
których działały katedry, zespoły badawcze, redakcje czasopism
naukowych, laboratoria, obserwatorium, centra badawcze,
badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. Podstawowym zadaniem
instytutu było prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej
w zakresie dyscypliny lub kilku dyscyplin nauki lub sztuki.

Działalność naukową skoncentrowano w 5 wydziałach 
dziedzinowych podległych Prorektorowi ds. Nauki: 

• Wydział Nauk Humanistycznych,

• Wydział Nauk Społecznych, 

• Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,

• Wydział Pedagogiki i Psychologii,

• Wydział Sztuki. 

Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4
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W strukturze UP w roku 2020 funkcjonowały również:
jednostki organizacyjne i stanowiska administracji centralnej:

• Centrum Obsługi Studenta

• Dział Administracyjno-Gospodarczy

• Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą

• Dział Obsługi Informatycznej

• Dział Organizacji i Zarządzania

• Dział Rozwoju

• Dział Spraw Pracowniczych

• Dział Zamówień Publicznych i Umów

• Akademickie Biuro Karier

• Biuro Dziekanów

• Biuro Nauki

• Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

• Biuro Promocji

• Biuro Rekrutacji

• Biuro Rektora

• Biuro Spraw Studenckich

• Biuro Szkoły Doktorskiej

• Biuro Współpracy Międzynarodowej

• Biuro Współpracy z Absolwentami

• Kwestura

• Sekcja BHP i P.POŻ

• Radcowie Prawni / Kancelaria Prawna

• Audytor Wewnętrzny

• Dyrektor ds. Finansowych i Strategii

• Inspektor Ochrony Danych

• Rzecznik Prasowy

• Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

jednostki ogólnouczelniane

a) wspomagające proces kształcenia: ● Centrum Języków Obcych

● Centrum Sportu i Rekreacji

b) wspomagające działalność badawczą oraz badawczo-dydaktyczną

Uczelni lub wykonujące wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne

i usługowe:

• Archiwum

• Biblioteka Główna

• Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

• Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego

• Centrum Kształcenia Nauczycieli

• Uniwersytet Dzieci i Rodziców

• Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Wydawnictwo Naukowe

• Chór Mieszany Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Educatus

• Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego

w Krakowie

• Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem

„Pro Patria, Pro Civium”

• Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”

• Muzeum w organizacji „Droga do wolności – Muzeum im. Gen.

Władysława Andersa”

• Galeria Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

w Krakowie
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jednostki usługowe:

– Domy Studenckie: 

DS. „Atol”

DS. „Zaułek”

DS. „Krakowiak” i DS. „Za Kolumnami”, tworzące

Akademickie Centrum Hotelowe

– Klub Studencki „Bakałarz”

Jednostki administracyjne podporządkowane są
Rektorowi, Prorektorom lub Kanclerzowi, zgodnie
z zakresem realizowanych zadań, tworząc ich piony
organizacyjne.

Szczegółowa organizacja uczelni oraz zadania
i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych
zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu
Pedagogicznego.

Dom Studencki „Za Kolumnami” – ul. Armii Krajowej 9A 

Dom Studencki „Krakowiak” – ul. Armii Krajowej 9 
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Schemat organizacyjny

Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego wg stanu na 31 12 2020 roku.
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Stan i struktura zatrudnienia

Zatrudnienie pracowników na Uniwersytecie
Pedagogicznym (zgodnie ze stanem na koniec grudnia
2020 roku) wynosiło 1575 osób (w tym 16 osób na
urlopach bezpłatnych i wychowawczych), co w przeliczeniu
na etaty daje liczbę 1556,45. 1091 osób (1084,00 etaty) to
pracownicy będący nauczycielami akademickimi, a 484
(472,45 etatu) to liczba pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Wśród nauczycieli akademickich największą grupę
stanowią pracownicy badawczo-dydaktyczni – 963 osoby.
Pracownicy dydaktyczni to 121 osób, a pracownicy

badawczy – 7 osób.

W porównaniu do roku 2019 liczba pracowników
będących nauczycielami akademickimi wzrosła o 13 osób,
natomiast w grupie pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi odnotowano spadek o 11
osób.

W tym samym okresie największy wzrost zatrudnienia
odnotowano w grupie stanowisk profesor i profesor
uczelni (o 25,50 etatu), natomiast największy spadek
w grupie asystentów (o 12,50 etatu).

Stanowisko Liczba etatów Udział %

profesor 74,00 7%

profesor uczelni 238,00 22%

adiunkt dr hab. 20,00 2%

adiunkt dr 515,00 48%

asystent dr 20,50 2%

asystent mgr 173,00 16%

lektor dr/mgr 24,00 2%

instruktor dr/mgr 2,50 0,2%

bibliotekarz dypl. 10,00 0,9%

Razem 1 077,00 100%

74,00

238,00

20,00

515,00

20,50

173,00

24,00
2,50 10,00 profesor

profesor uczelni

adiunkt dr hab.

adiunkt dr 

asystent dr

asystent mgr

lektor dr/mgr

instruktor dr/mgr

bibliotekarz dypl.

Nauczyciele akademiccy – Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku (bez osób

przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych).
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Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku (bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych

i wychowawczych).

Grupa pracownicza Liczba etatów Udział %

administracja 233,95 50%

prac. naukowo-techniczni 17,50 4%

prac. inżynieryjno-techniczni 21,50 5%

prac. służby bibliotecznej 50,75 11%

prac. Wydawnictwa (bez poligrafii) 7,00 2%

prac. obsługi (wraz z DS.) 133,25 29%

Razem 463,95 100%

W stosunku do roku 2019 zatrudnienie wzrosło tylko w grupie pracowników administracyjnych (o 3,20 etatu), natomiast

w pozostałych grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nastąpił spadek zatrudnienia

(o 13,50 etatu).

233,95

17,50
21,50

50,75

7,00

133,25

administracja

prac. naukowo-techniczni

prac. inżynieryjno-techniczni

prac. służby bibliotecznej

prac. Wydawnictwa (bez
poligrafii)

prac. obsługi (wraz z DS.)

Na stan i strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UP wpływ miały potrzeby merytoryczne
w zakresie dydaktyki, badań naukowych i organizacji oraz możliwości finansowe Uczelni.
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Stan zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym w latach 2017–2020
(w etatach, bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych
i wychowawczych).

Grupa pracownicza
Stan na dzień 

31.12.2017

Stan na dzień 

31.12.2018

Stan na dzień 

31.12.2019

Stan na dzień 

31.12.2020

Nauczyciele akademiccy, w tym: 1 022,50 1 045,00 1 061,00 1 077,00

profesor 64,00 69,00 70,00 74,00

profesor uczelni 185,50 198,50 216,50 238,00

adiunkt dr hab. 27,00 26,00 32,50 20,00

adiunkt dr 454,00 470,00 495,50 515,00

asystent dr 36,00 21,00 32,50 20,50

asystent mgr 150,00 155,50 174,00 173,00

starszy wykładowca dr 17,50 17,00

starszy wykładowca mgr 16,00 17,00

wykładowca dr/mgr 28,00 29,00

lektor dr/mgr 33,50 29,00 27,00 24,00

instruktor dr/mgr 3,00 3,00 3,00 2,50

bibliotekarz dypl. 8,00 10,00 10,00 10,00

Pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi, w tym:
470,00 467,50 474,25 463,95

administracja 216,50 227,50 230,75 233,95

prac. naukowo-techniczni 18,50 17,50 17,50 17,50

prac. inżynieryjno-techniczni 23,75 24,00 23,50 21,50

prac. służby bibliotecznej 55,75 54,50 53,75 50,75

prac. Wydawnictwa (bez poligrafii) 9,00 9,00 9,00 7,00

prac. obsługi (wraz z DS.) 146,50 135,00 139,75 133,25

Razem pracownicy UP 1 492,50 1 512,50 1 535,25 1 540,95

Systematyczny wzrost zatrudnienia w grupie nauczycieli

akademickich stanowił próbę szybszego dostosowania wskaźnika SSR do

wymagań ministerialnych. Niejednoznaczne interpretacje wdrażanego

algorytmu podziału dotacji dydaktycznej w 2017 roku spowodowały

przyjęcie niewłaściwych założeń w całym obszarze dydaktyki. Wzorcowy

wskaźnik, ustalony na poziomie 13 studentów na jednego pracownika

akademickiego, w założeniu nie zmniejszał udziału dotacji.

Dotychczas, w dużym uproszczeniu, uczelnie otrzymywały

proporcjonalnie więcej pieniędzy z dotacji, im więcej miały studentów.

Od 2017 roku zasada ta została przemodelowana – duża liczba

studentów oznaczała wzrost, jednak nie liniowy, lecz relatywnie

w stosunku do limitu. Dążenie do ograniczenia liczby studentów

w stosunku do liczby nauczycieli akademickich miało przełożyć się na

poprawę jakości kształcenia. Ze względu na krótki okres dostosowawczy,

Uczelnie z przekroczonym wskaźnikiem miały trzy możliwe ścieżki

optymalizowania relacji liczby studentów do liczby nauczycieli

akademickich:

• zwiększenie liczby nauczycieli akademickich, a dokładnie liczby

etatów;

• zmniejszenie liczby studentów;

• równoczesne zwiększenie liczby nauczycieli i zmniejszenie

liczby studentów.

Uniwersytet Pedagogiczny realizował pierwotnie trzecią ścieżką –

zwiększanie liczby pracowników akademickich przy jednoczesnym

zmniejszeniu limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018,

co przełożyło się na bardzo negatywny trend zwiększający koszty stałe.
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Pensum

Pensum nauczycieli akademickich na przestrzeni ostatnich trzech lat sukcesywnie wzrasta wraz ze wzrostem zatrudnienia.

Rośnie również liczba realizowanych godzin ponadwymiarowych, co uznać należy za dysfunkcję i błąd systemowy, ponieważ ta

ostatnia wzrosła w ostatnim roku w dużo większym stopniu niż liczba godzin w pensum czy godziny wypracowane.

W roku akademickim 2020/2021 wzrost ten wyniósł ponad 15% w stosunku do roku 2019/2020, przy niecałym 1% wzroście

pensum oraz 3,5% wzroście godzin wypracowanych).

2020/2021 2019/2020 2018/2019

Pensum 259 883 257 986 256 463

Godziny ponadwymiarowe 66 445 57 489 57 019

Godziny wypracowane 311 664 300 835 295 088

Wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe
4 349 860 zł 3 922 768 zł 3 970 761 zł

W ramach umów cywilnoprawnych w roku

akademickim 2019/2020 zostało zrealizowanych

9 421 godzin, z czego na studiach stacjonarnych

(łącznie z doktoranckimi) 6 953 godziny, a na

studiach niestacjonarnych 2 468 godzin. Łączny koszt

tych godzin to kwota 504 281 zł.

W porównaniu do roku akademickiego

2018/2019 rośnie liczba godzin realizowanych na

studiach stacjonarnych w ramach umów

cywilnoprawnych – 6 953/5 500.

Wzrost ten utrzymuje się też w roku

akademickimi 2020/2021, w którym do dnia

26.07.2021 na studiach stacjonarnych

zrealizowanych zostało 7 158 godzin (ogółem do

26.07.2021 roku zrealizowano 8 973 godziny).

Poniżej zestawienie liczby zrealizowanych godzin na studiach

stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz ponadwymiarowych płatnych,

przez pracowników etatowych dla lat 2018/2019, 2019/2020

i 2020/2021 (stan na dzień 26.07.2021 roku).
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Jednostka
Liczba godzin na studiach stacjonarnych 

(w tym doktoranckich)
Liczba godzin na studiach niestacjonarnych 

Liczba zrealizowanych godz. 

ponadwymiarowych płatnych
Pensum

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2020/2021 2019/2020 2018/2019

Instytut Biologii 10 455 8 363 9 116 1 643 2 180 2 492 2 049 803 1 768 10 756 10 696 11 305

Instytut Filologii Angielskiej¹ 13 864 0 0 2 595 0 0 2 658 2 581 0 14 616 16 096 0

Instytut Filologii Polskiej 14 635 14 395 13 716 1 368 648 78 3 584 2 299 2 620 13 991 14 130 14 015

Instytut Filozofii i Socjologii 16 210 14 974 13 443 3 943 2 876 2 569 4 995 3 404 2 852 15 842 15 630 14 889

Instytut Fizyki 3 252 3 026 3 497 15 30 25 50 4 323 3 540 3 540 3 840

Instytut Geografii 16 340 15 604 15 234 1 527 1 299 1 379 2 821 2 161 2 803 15 743 15 976 16 109

Instytut Grafiki i Wzornictwa 10 653 10 920 9 844 0 0 162 840 821 497 11 340 10 860 10 313

Instytut Historii i Archiwistyki 9 728 9 013 8 457 845 643 797 1 142 661 1 748 10 186 10 170 9 690

Instytut Informatyki 9 582 9 633 9 416 3 347 3 431 3 236 2 563 2 670 2 269 11 176 10 880 10 530

Instytut Malarstwa i Eduk. Artyst. 3 800 3 522 3 270 0 0 54 80 220 54 3 720 3 302 3 270

Instytut Matematyki 7 271 8 120 7 274 2 290 2 195 1 967 748 749 421 10 106 10 376 10 590

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 11 654 10 752 9 400 5 719 4 495 4 378 8 649 7 242 4 793 9 316 9 100 9 270

Instytut Nauk o Informacji 4 398 4 674 4 450 532 278 68 792 592 528 4 364 4 560 4 560

Instytut Nauk o Wychowaniu 5 635 6 440 5 760 3 863 3 354 2 496 2 544 1 432 2 357 7 710 9 038 7 591

Instytut Nauk Technicznych 9 201 7 603 6 976 975 1 120 1 476 2 496 1 063 900 8 340 7 980 7 872

Instytut Neofilologii 25 878 41 483 40 342 1 385 4 847 5 128 1 892 2 900 5 403 26 730 27 166 43 755

Instytut Pedagogiki Przedszk. i Szk. 8 995 9 594 10 566 5 797 5 418 5 500 4 941 5 328 7 027 10 502 10 560 10 680

Instytut Pedagogiki Specjalnej 7 864 7 237 7 052 3 703 3 834 3 696 3 827 3 759 4 485 8 700 8 734 8 645

Instytut Nauk o Polityce i Admin.² 8 215 7 619 6 703 2 375 1 410 1 155 3 643 3 904 2 603 7 110 6 780 5 705

Instytut Prawa i Ekonomii³ 12 454 13 170 10 784 4 290 4 285 3 155 6 004 4 550 4 304 11 280 11 310 10 637

Instytut Psychologii 9 170 9 538 8 321 4 250 4 129 3 487 3 282 3 947 2 962 10 980 10 560 10 200

Instytut Spraw Społecznych 4 817 4 335 4 115 2 526 1 931 2 015 2 097 1 426 1 365 5 392 4 740 5 190

Instytut Sztuki Mediów⁴ 10 080 9 219 8 603 16 16 165 831 765 769 9 402 8 760 8 607

Centrum Języków Obcych 13 402 12 924 11 882 3 782 3 837 3 543 3 256 3 187 2 436 15 864 15 660 14 580

Centrum Sportu i Rekreacji 4 897 5 911 5 358 413 345 391 0 580 487 5 670 5 676 5 940

Centrum Kształcenia Nauczycieli⁵ 1 515 0 1 490 500 0 639 365 0 609 1 650 0 2 100

RAZEM 253 965 248 069 235 069 57 699 52 601 50 051 66 149 57 048 56 383 264 026 262 280 259 883

1. Wydzielony z IN od 1.10.2020 roku

2 i 3. Zmiana od 1.10.2020 roku z Instytutu Politologii i Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii (dane dot. roku 2018/2019 oszacowane)

4. Powstał w r. ak. 2019/2020 z połączenia Katedry Multimediów, Katedry Intermediów i Katedry Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

5. Dawniej jako SKN włączony do INoW od roku 2019/20, a następnie wydzielony od 1.01.2021 roku jako CKN
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej

Uzyskane tytuły naukowe – profesora:

 prof. dr hab. Jolanta Zielińska, Instytut Pedagogiki Specjalnej

 prof. dr hab. Jan Suchanicz, Instytut Nauk Technicznych

Ponadto w roku 2020 stopień doktora habilitowanego uzyskało

30 pracowników

 dr hab. Andrzej Górz, Instytut Biologii

 dr hab. Gabriela Gołębiowska, Instytut Biologii

 dr hab. Apolonia Sieprawska, Instytut Biologii

 dr hab. Waldemar Tejchman, Instytut Biologii

 dr hab. Ewa Żesławska, Instytut Biologii

 dr hab. Renata Bujakiewicz-Korońska, Instytut Fizyki

 dr hab. Mariusz Dzięglewski, Instytut Filozofii i Socjologii

 dr hab. Paulina Rojek-Adamek, Instytut Filozofii i Socjologii

 dr hab. Marcin Urbaniak, Instytut Filozofii i Socjologii

 dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Małgorzata Chrobak, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Renata Dźwigoł, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Piotr Kołodziej, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Maciej Malinowski, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Paweł Sporek, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Janusz Waligóra, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Ewa Zmuda, Instytut Filologii Polskiej

 dr hab. Tomasz Rachwał, Instytut Geografii

 dr hab. Anna Sadowska, Instytut Grafiki i Wzornictwa

 dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr hab. Piotr Trojański, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr hab. Mateusz Wyżga, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr hab. Agata Agatowska, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

 dr hab. Przemysław Wywiał, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

 dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, Instytut Nauk o Informacji

 dr hab. Dorota Murzyn, Instytut Prawa i Ekonomii

 dr hab. Grzegorz Nycz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

 dr hab. Jan Ryś, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 dr hab. Tamara Cierpiałowska, Instytut Pedagogiki Specjalnej

– stopień doktora – 20 pracowników:

 dr Yuliya Asotska-Wierzba, Centrum Języków Obcych

 dr Małgorzata Długosz-Boś, Centrum Sportu i Rekreacji

 dr Małgorzata Żmijowska, Instytut Grafiki i Wzornictwa

 dr Hubert Mazur, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr Michał Niezabitowski, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr Edyta Pluta-Saladra, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr Arkadiusz Urbaniec, Instytut Historii i Archiwistyki

 dr Paulina Kwaśniewska-Urban, Instytut Neofilologii

 dr Natalia Kurjaćki-Góra, Instytut Neofilologii

 dr Justyna Sekuła, Instytut Neofilologii

 dr Agata Wolanin, Instytut Neofilologii

 dr Grzegorz Jagło, Instytut Nauk o Informacji

 dr Anna Kaczmarska-Tabor, Instytut Nauk o Wychowaniu

 dr inż. Łukasz Walusiak, Instytut Nauk technicznych

 dr Aneta Wojnarowska, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 dr Monika Węglarz-Masłowska, Instytut Pedagogiki Specjalnej

 dr Sylwia Niemiec, Instytut Pedagogiki Specjalnej

 dr Agnieszka Ochman, Instytut Pedagogiki Specjalnej

 dr Katarzyna Pająk, Instytut Pedagogiki Specjalnej

 dr Marzena Kolarz, Instytut sztuki Mediów
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dr Piotr Puchalski

dr hab. Kinga 
Łopot-Dzierwa, 

prof. UP

dr hab. Lidia 
Ogiela, prof. UP

prof. dr hab. 
Bożena Popiołek

dr hab. Hubert 
Chudzio, prof. UP

dr inż.
Urszula Ogiela

dr hab. 
Artur Kubacki

dr hab. Mirosław 
Michalik, prof. 

UP

Inne nagrody i wyróżnienia:

– nagroda dla Młodego Naukowca od Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego PAHA za obiecujący kierunek badań naukowych

– wyróżnienie przez Art International Contemporary Magazine Międzynarodową Nagrodą Leonarda da Vinci oraz nagrodą 
International Prize Frida Kahlo

– wyróżnienie międzynarodową nagrodą Artist of The Year 2020 za szczególną aktywność artystyczną

– wyróżnienie przez Wydawnictwa Wiley w kategorii najczęściej czytanego artykułu w 2019 r. (publikacja pt. „Cognitive and innovative computation
paradigms for big data and cloud computing applicatiors”)

– prestiżowe wyróżnienie Senior Member SPIE 2020 przez amerykańskie towarzystwo naukowe SPIE – The International Society for Optics and Photonics
(prof. Lidia Ogiela jest jedną z siedmiu polskich uczonych wyróżnionych tym statusem i pierwszą Polką w tym gronie)

– miejsce w prestiżowym gronie TOP 2% najlepszych naukowców na świecie (lista publikowana przez Stanford University obejmuje najlepszych badaczy 
na świecie, których prace są najczęściej  cytowane przez innych naukowców)

– nagroda naukowa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kategorii najlepsza książka historyczna .

– Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości za zasługi dla Niepodległej

– stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca – Urszula Ogiela jest w gronie 3% najlepszych młodych naukowców w Polsce

– Laur Tłumacza 2020 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS za jego wyróżniającą się wiedzę, wieloletnie 
doświadczenie oraz wybitny dorobek zawodowy.

– wybór na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
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prof. dr hab. 
Mariusz Wołos

dr Małgorzata 
Kazimierczak 

dr hab. Norbert 
G. Pikuła, prof. UP 

dr hab. Joanna Łukasik, prof. 
UP, dr Katarzyna Jagielska 
oraz dr Katarzyna Białożyt 

– powołanie w skład Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

– powołanie do Zespołu Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

– wybór na wiceprezydentkę Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) na kadencję 2021–2023

– wybór na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz na członka Prezydium PTP w kadencji 2020–
2023

– wybór na członków Zarządu PTP w kadencji 2020-2023

Wybór pracowników naukowych UP na członków Komitetów

Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 – 2023:

 dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – Komitet Historii Nauki

i Techniki PAN

 dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – Komitet Nauk

Demograficznych PAN

 dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP – Komitet

Nauk Mineralogicznych PAN

 dr hab. Danuta Piróg, prof. UP – Komitet Nauk Geograficznych

PAN

 prof. dr hab. Paweł Próchniak – Komitet Nauk o Literaturze

PAN

 prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka – Komitet Nauk

Historycznych PAN

 prof. dr hab. Wojciech Sady – Komitet Nauk Filozoficznych PAN

 prof. dr hab. Tomasz Szemberg – Komitet Matematyki PAN

Uniwersytet Pedagogiczny jest najlepszą uczelnią

pedagogiczną w Polsce – w roku 2020 po raz kolejny Uczelnia

została uznana za najlepszą placówkę kształcącą przyszłych

nauczycieli w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.

Zostaliśmy odznaczeni srebrnym medalem Cracoviae Merenti

za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, wysoki

poziom kształcenia oraz aktywność międzynarodową. Medal

Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem Miasta

Krakowa. Przyznaje go Rada Miasta Krakowa na wniosek

Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta

Krakowa.
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EDUKACJA

Uniwersytet Pedagogiczny w okresie sprawozdawczym prowadził kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na 59

kierunkach, z czego na 52 kierunkach studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia na 41 kierunkach oraz jednolite studia

magisterskie na 4 kierunkach. Pięćdziesiąt sześć kierunków ma profil ogólnoakademicki, a 3 kierunki – profil praktyczny.

W roku akademickim 2019/2020 utworzono nowe kierunki:

 Bezpieczeństwo zdrowotne – studia I stopnia, profil

ogólnoakademicki,

 Zarządzanie w służbach społecznych – studia I stopnia, profil

ogólnoakademicki,

 Filologia angielska – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim,

 Filologia germańska – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Filologia hiszpańska - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Filologia rosyjska – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Filologia włoska – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Sztuka i edukacja – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Design – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Komunikacja wizualna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Polityka społeczna – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Kognitywistyka – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

 Sztuka współczesna – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.
Rozpoczęcie siedemdziesiątego piątego roku akademickiego. Fot. Grzegorz Wajda.
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Kierunki i poziomy kształcenia na UP w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

Lp. Instytut Kierunek
Profil 

kształcenia

Poziom kształcenia

studia I 

stopnia

studia II 

stopnia

jednolite 

studia 

magisterskie

1

Biologii

Bioinformatyka A x ₋ ₋

2 Biologia A x x ₋

3 Ochrona środowiska A x ₋ ₋

4 Odnowa biologiczna A ₋ x ₋

5

Filologii Polskiej

Filologia polska A x ₋ ₋

6
Kulturoznawstwo i wiedza 

o mediach
A x x ₋

7 Logopedia A x x ₋

8

Filozofii i 

Socjologii

Etyka – mediacje i negocjacje A x x ₋

9 Filozofia A x x ₋

10 Kognitywistyka A x ₋ ₋

11 Polityka społeczna A x ₋ ₋

12 Socjologia A x x ₋

13
Zarządzanie oświatą i 

organizacjami pozarządowymi
A x ₋ ₋

14 Fizyki Fizyka A x x ₋

15

Geografii

Geografia A x x ₋

16 Gospodarka przestrzenna A x x ₋

17 Turystyka i rekreacja A x x ₋

18

Grafiki i 

Wzornictwa

Art&design A ₋ x ₋

19 Design A x ₋ ₋

20 Grafika A x x ₋

21 Komunikacja wizualna A x ₋ ₋

22 Wzornictwo A x ₋ ₋

23

Historii i 

Archiwistyki

Archiwistyka, zarządzanie 

dokumentacją i infobrokerstwo
A x x ₋

24 Historia A x x ₋

25
Studia niemcoznawcze 

i środkowoeuropejskie
A ₋ x ₋

26
Turystyka historyczna 

i dziedzictwo kulturowe
A x x ₋

Lp. Instytut Kierunek
Profil 

kształcenia

Poziom kształcenia

studia I 

stopnia

studia II 

stopnia

jednolite 

studia 

magisterskie

27 Informatyki Informatyka P x x ₋

28
Malarstwa i Edukacji 

Artystycznej

Animacja kultury 

w przestrzeni społecznej
A x ₋ ₋

29 Malarstwo A x ₋ ₋

30 Sztuka i edukacja A x x ₋

31 Matematyki Matematyka A x x ₋

32
Nauk o Bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo państwa A x x ₋

33 Bezpieczeństwo zdrowotne A x ₋ ₋

34

Nauk o Informacji

Architektura informacji P x ₋ ₋

35
Zarządzanie informacją 

i publikowanie cyfrowe
A x x ₋

36 Nauk o wychowaniu Pedagogika A x x ₋

37
Nauk Technicznych

Edukacja techniczno-

informatyczna
A x x ₋

38 Inżynieria bezpieczeństwa P x ₋ ₋

39

Neofilologii

Filologia A x x ₋

40 Filologia hiszpańska A x x ₋

41 Filologia germańska A x x ₋

42 Filologia romańska A x x ₋

43 Filologia rosyjska A x x ₋

44 Filologia włoska A x x ₋

45 Filologii Angielskiej Filologia angielska A x x ₋

46
Pedagogiki 

Przedszkolnej i szkolnej

Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna
A x x x 

47 Pedagogiki Specjalnej Pedagogika specjalna A x x x 

48
Nauk o Polityce i 

Administracji

Administracja A x x ₋

49 Politologia A x x ₋

50 Stosunki międzynarodowe A x x ₋

51
Prawa i Ekonomii

Prawo A ₋ ₋ x

53 Ekonomia społeczna P x x ₋

54 Psychologii Psychologia A ₋ ₋ x

55

Spraw Społecznych

Praca socjalna A x x ₋

56
Zarządzanie w służbach 

społecznych
A x ₋ ₋

57

Sztuki Mediów

Digital design A x ₋ ₋

58 Sztuka i media A x ₋ ₋

59 Sztuka współczesna A ₋ x ₋
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Rekrutacja

Proces rekrutacyjny na Uniwersytecie Pedagogicznym

odbywa się zgodnie z postanowieniami Uchwał Senatu

w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji na studia

stacjonarne i niestacjonarne w danym roku akademickim.

Postępowania rekrutacyjne na poszczególne kierunki

studiów przeprowadzane są w jednostkach prowadzących

te studia przez komisje rekrutacyjne. Nadzór nad

przebiegiem procesu rekrutacyjnego sprawuje Prorektor

ds. Kształcenia.

W roku 2020 rekrutacja prowadzona była na

56 kierunkach. Udział w niej wzięły 21 254 osoby przy

limicie przyjęć na poziomie 6 898 miejsc, z tego na studia

stacjonarne kandydowało 16 919 osób (limit miejsc

4 888), a na studia niestacjonarne 4 335 osób (limit –

2 010 miejsc). Z 21 254 osób ubiegających się o przyjęcie

na studia większość to kobiety – 16 435 (77% ogółu

kandydujących), mężczyźni stanowili niecałe 23% (4 819).

Najwięcej kandydatów pochodziło z województwa

małopolskiego (8 327), podkarpackiego (1 939), śląskiego

(1 210) oraz świętokrzyskiego (949).

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia stacjonarne

I stopnia i jednolite magisterskie cieszyły się poniższe kierunki:

Kierunek studiów Liczba kandydatów
Średnia na jedno 

miejsce

Psychologia 1502 8,99

Filologia angielska 984 5,23

Filologia hiszpańska 522 10,23

Pedagogika 471 3,18

Administracja 442 4,46

Bezpieczeństwo państwa 440 3,14

Pedagogika przedszkolna                  

i wczesnoszkolna
439 3,22

Logopedia 320 5,61

W porównaniu do roku poprzedniego liczba kandydatów

wzrosła o 2 217 osób (o 11,6%), przy czym wzrost ten dotyczył

przede wszystkim kandydatów na studia stacjonarne, których

liczba wzrosła o 2 207 osób (15%). Limit miejsc wzrósł o 4,3%

(w 2019/2020 – 6 614 miejsc).
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W wyniku rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

przyjęto ogółem 6 264 osoby (z czego na studia stacjonarne

4 606 osób, a na studia niestacjonarne – 1 658 osób),

łącznie o 27 osób mniej niż w roku poprzednim. Spadek

liczby wpisanych studentów dotyczył studiów stacjonarnych

(o 98 osób mniej – 2,1%), natomiast wzrosła liczba

wpisanych studentów na studia niestacjonarne (o 71 osób –

4,5%).

W porównaniu z rokiem akademickim 2019/2020

najbardziej spadła liczba przyjętych na studia stacjonarne

II stopnia – o 271 osób (20%), natomiast wzrost wpisanych

studentów odnotowano na studiach I stopnia, zarówno

stacjonarnych (o 173 osoby – 5%), jak i niestacjonarnych

(o 149 osób – 15,7%).

O przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia ubiegało się

15 109 osób (limit wyniósł 3 321 i był o 410 miejsc wyższy niż

w roku 2019/2020), co oznacza wzrost o 15% w stosunku do

rekrutacji 2019/2020. Spadła natomiast liczba kandydatów na

studia stacjonarne II stopnia w porównaniu z poprzednim

rokiem akademickim o 404 osoby (18%), zmniejszony też został

limit miejsc o 76 na ten poziom kształcenia.

Wzrosło zainteresowanie studiami niestacjonarnymi

I stopnia w porównaniu do ubiegłego roku – 3 173 kandydatów

(przy limicie 1 140). Zgłosiło się o 112 osób więcej, przy limicie

miejsc zmniejszonym o 55. Analogicznie jak w przypadku

studiów stacjonarnych, spadła liczba osób ubiegających się

o przyjęcie na II stopień studiów niestacjonarnych – z 1 264

w roku 2019/2020 do 1 162 osób (limit 870 miejsc).
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Poniższe zestawienia obrazują liczbę maturzystów oraz kandydatów na studia

w latach 2010–2020 w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz I i II st.
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W ostatnich dwóch latach zauważalny jest znaczny

wzrost liczby zarówno kandydatów, jak i osób przyjętych na

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, natomiast

spada zainteresowanie studiami II stopnia.

Jest to związane ze zmieniającą się ofertą uczelni

w zakresie tworzenia i uruchamiania nowych kierunków

studiów. W przypadku studiów II stopnia, dogłębna analiza

w sferze dostosowania do potrzeb i zainteresowań

kandydatów, jak i zmieniającego się otoczenia i wymogów

rynku oraz pracodawców, jest na etapie gromadzenia

danych.
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Liczba osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w latach 2010 –2020

Porównanie łącznej liczby kandydatów oraz osób przyjętych na studia w latach 2010 –2020



W ostatnim roku odnotowano również

znaczny spadek studentów cudzoziemców

przyjętych na studia na UP, na co niewątpliwie

miała wpływ pandemia związana

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Cudzoziemcy

Rok akademicki Wpisani studenci

2010/2011 9

2011/2012 24

2012/2013 33

2013/2014 53

2014/2015 100

2015/2016 83

2016/2017 219

2017/2018 172

2018/2019 196

2019/2020 219

2020/2021 146

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jak w roku poprzednim, tak i w roku 2020 był najczęściej wybieraną uczelnią

pedagogiczną (wg ogólnej liczby zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – dane MNiSW).

Nasza Uczelnia znalazła się też w gronie 10 uczelni publicznych, które najczęściej były wybierane przez kandydatów na

studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na 1 miejsce ponad 4 zgłoszenia – dane MNiSW).
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Rekrutacja – studia doktoranckie

W roku 2020 o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ubiegało się 164 kandydatów, w tym 40 (24%) obcokrajowców:

7 z krajów europejskich (Albania, Rosja, Turcja, Ukraina), 18 z krajów afrykańskich (Burundi, Ghana, Kamerun, Nigeria, Uganda,

Zimbabwe) i 15 z krajów azjatyckich (Indie, Indonezja, Iran, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Wietnam). Wśród kandydujących

kobiety stanowiły 55%.

W porównaniu do roku poprzedniego, liczba kandydatów wzrosła o 71%, a ponad czterokrotnie wzrosła liczba kandydatów

obcokrajowców.

Na rok akademicki 2020/2021 przyjęto 38 osób (przy limicie 36 miejsc), w tym 7 obcokrajowców (Burundi – 1, Kamerun – 1,

Indonezja – 1, Mongolia – 1, Wietnam – 3). W grupie osób przyjętych kobiety stanowiły 60,5%.

Proces rekrutacyjny 2020/2021.

Dyscyplina Limit Kandydaci Niedopuszczeni
Zdali Przyjęci w tym:

I etap I-III etap NAWA NCN Obcokrajowcy

Filozofia 3 15 4 4 3 3 ₋ ₋ ₋

Geografia społ.-ek. 3 4 3 1 1 1 ₋ ₋ 1

Historia 3 17 1 15 10 4 1 ₋ 1

Językoznawstwo 3 19 5 10 8 5 ₋ ₋ ₋

Literaturoznawstwo 3 14 0 13 10 5 ₋ ₋ ₋

Matematyka 3 6 2 3 3 2 1 1 1

Nauki biologiczne 3 7 2 4 3 3 ₋ 1 ₋

Nauki fizyczne 3 6 2 3 3 3 1 ₋ 1

Nauki o bezpieczeństwie 2 10 4 2 2 2 ₋ ₋ ₋

Nauki o polityce i adm. 3 27 4 7 5 5 1 ₋ 2

Nauki o Ziemi 2 3 2 0 0 0 ₋ ₋ ₋

Pedagogika 2 12 7 2 2 2 ₋ ₋ 1

Sztuki plastyczne 3 24 1 11 10 3 ₋ ₋ ₋

Razem 36 164 37 75 60 38 4 2 7

100% 23% 37% 23%
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Kształcenie w liczbach

Uniwersytet Pedagogiczny w 2020 roku kształcił we

wszystkich formach prowadzonych studiów łącznie 13 152

osoby, z czego 12 502 studentów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów

magisterskich, 163 doktorantów i uczestników studiów

doktoranckich oraz 487 słuchaczy studiów podyplomowych.

W porównaniu z poprzednim rokiem ogólna liczba

kształcących się wzrosła o 828 osób (6,7%), jednakże wzrost

ten dotyczył tylko liczby studentów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych, gdyż w przypadku słuchaczy studiów

doktoranckich i studiów podyplomowych odnotowano

spadek.

Największy przyrost odnotowano na studiach

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia – na stacjonarnych

o 689 osób (12,6%), a na niestacjonarnych o 123 osoby (9%).

Natomiast na studiach stacjonarnych II stopnia liczba

studentów wzrosła o 107 (3,4%), a na niestacjonarnych o 82

(5,5%) osoby. Wzrosła również liczba studentów kształcących

się na jednolitych studiach magisterskich z 1 430 w 2019 roku

do 1 799.

Poniżej w tabeli dane dotyczące liczby studentów na poszczególnych rodzajach studiów

w latach 2016 –2020 (wg sprawozdań GUS S-10 i S-12).

Rok

Rodzaj studiów 2016 2017 2018 2019 2020

studia stacjonarne 10 050 8 894 8 804 8 668 9 464

studia niestacjonarne 4 404 3 160 2 851 2 833 3 038

studia doktoranckie 458 321 251 184 163

studia podyplomowe 1 328 1 129 913 641 487

obcokrajowcy 

(na wszystkich rodzajach 

studiów) 321 388 395 404 362
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Rok 2020 był pierwszym od 2017, kiedy liczba studentów studiów

stacjonarnych była porównywalna z rokiem 2016. Spadek liczby

studentów w latach 2017 – 2018 wynikał z wdrożonej, jednak źle

skonfigurowanej, koncepcji obniżenia limitów przyjęć na studia w celu

dostosowania wskaźnika SSR do wymogów ministerialnych.

W wyniku tych działań, na koniec 2020 roku wskaźnik ten kształtował się

na poziome 11,76 – co wskazuje na nadmierne lub nieproporcjonalne

działania w latach ubiegłych.

Poniżej w tabeli szczegółowe dane dotyczące liczby studentów na poszczególnych kierunkach i formach

kształcenia w roku 2020.

* łącznie z obcokrajowcami

Lp Kierunek studiów
Liczba studentów *

ogółem
stacjonarne niestacjonarne

I st+j.m II st I st+j.m II st

1 administracja 663 225 111 167 160

2
animacja kultury w przestrzeni 

społecznej
16 16 - - -

3 architektura informacji 166 112 - 54 -

4
archiwistyka, zarządzanie informacją 

i infobrokerstwo
122 91 31 - -

5 art&design 133 - 133 - -

6 bezpieczeństwo państwa 818 362 150 200 106

7 bezpieczeństwo wewnętrzne 1 - - - 1

8 bezpieczeństwo zdrowotne 66 44 - 22 -

9 bioinformatyka 60 60 - - -

10 biologia 195 121 40 17 17

11 design 47 47 - - -

12 digital design 77 77 - - -

13 edukacja techniczno-informatyczna 151 121 18 12 -

14 ekonomia społeczna 276 155 60 23 38

15 etyka – mediacje i negocjacje 278 151 50 64 13

16 filologia 305 255 3 47 -

17 filologia angielska 435 247 108 27 53

18 filologia germańska 180 93 49 38 -

19 filologia hiszpańska 120 88 32 - -

20 filologia polska 269 168 58 43 -

21 filologia romańska 174 130 44 - -

22 filologia rosyjska 166 127 39 - -

23 filologia włoska 91 78 13 - -

24 filozofia 103 75 28 - -

25 fizyka 41 35 6 - -

26 geografia 167 130 37 - -

27 gospodarka przestrzenna 167 157 10 - -

28 grafika 96 82 14 - -

29 historia 159 73 40 46 -

30 informatyka 597 378 30 162 27

31 inżynieria bezpieczeństwa 56 56 - - -

32 kognitywistyka 97 97 - - -

33 komunikacja wizualna 52 52 - - -

34 kulturoznawstwo i wiedza o mediach 234 179 43 12 -

35 logopedia 221 150 71 - -

36 malarstwo 59 59 - - -

37 matematyka 338 168 58 48 64

38 ochrona środowiska 57 57 - - -

39 odnowa biologiczna 17 - - - 17

40 pedagogika 468 205 60 148 55

41
pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna
747 251 116 178 202

42 pedagogika specjalna 610 211 121 125 153

43 politologia 128 92 36 - -

44 polityka społeczna 76 76 - - -

45 praca socjalna 309 145 33 73 58

46 prawo 504 448 - 56 -

47 psychologia 735 457 - 278 -

48 socjologia 288 135 78 46 29

49 stosunki międzynarodowe 316 153 91 38 34

50
studia niemcoznawcze 

i środkowoeuropejskie
12 - 12 - -

51 sztuka i media 40 40 - - -

52 sztuka i edukacja 65 49 16 - -

53 sztuka współczesna 26 - 26 - -

54
turystyka historyczna i dziedzictwo 

kulturowe
107 81 26 - -

55 turystyka i rekreacja 416 271 78 67 -

56 wzornictwo 22 22 - - -

57
zarządzanie informacją 

i publikowanie cyfrowe
161 93 68 - -

58
zarządzanie oświatą i organizacjami 

pozarządowymi
128 118 - 10 -

59 zarządzanie w służbach społecznych 74 64 - 10 -

Razem: 12 502 7 427 2 037 2 011 1 027
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Doktoranci

W związku z wejściem w życie ustawy PSWiN z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów odbywa się dwutorowo – na studiach

doktoranckich oraz w szkołach doktorskich. Osoby, które rozpoczęły kształcenie na studiach III stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020

odbywają je na zasadach dotychczasowych, aż do wygaśnięcia tych studiów z dniem 31.12.2023 roku. Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie

nowych doktorantów odbywa się w szkołach doktorskich, a nabór na studia doktoranckie nie jest już prowadzony.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczęła

działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących

dyscyplinach:
• filozofia,

• historia,

• językoznawstwo,

• literaturoznawstwo,

• geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

• pedagogika,

• nauki o polityce i administracji,

• matematyka,

• nauki biologiczne,

• nauki fizyczne,

• sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

• nauki o bezpieczeństwie,

• nauki o Ziemi i środowisku.

2020 2019

Dziedzina Dyscyplina
Studia 

doktoran

ckie

Szkoła 

Doktorska

Studia 

doktoran

ckie

Szkoła 

Doktor

ska

Nauk 

Humanistycznych

Filozofia 7 7 11 5

Historia 30 7 31 4

Językoznawstwo 8 6 17 2

Literaturoznawstwo 14 6 20 2

Nauk 

Społecznych

Geografia społ.-ek. 

i gosp. Przestrzenna
₋ 3 ₋ 3

Nauki 

o bezpieczeństwie
₋ 4 ₋ 2

Nauki o polityce 

i adm.
15 8 29 5

Pedagogika ₋ 2 1 ₋

Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych

Matematyka 4 3 9 1

Nauki biologiczne 7 3 8 ₋

Nauki fizyczne 5 3 10 ₋
Nauki o ziemi 

i środowisku
6 ₋ 11 ₋

Sztuki
Sztuki plastyczne 

i konserwacja dzieł 

sztuki

7 8 8 5

Razem 103 60 155 29W 2020 roku 15 osób uzyskało stopień doktora w ramach studiów

doktoranckich.

W roku sprawozdawczym na studiach doktoranckich kształciło się

163 uczestników i doktorantów, w tym 10 obcokrajowców i było to

o 21 osób mniej niż w roku 2019. Z ogólnej liczby doktorantów 94 to

kobiety (57,7%). Należy odnotować utrzymujący się od roku 2017

spadek liczby kształcących się na studiach doktoranckich.

Powyżej w tabeli liczba uczestników studiów doktoranckich w podziale na formy kształcenia oraz dyscypliny

w latach 2019 –2020 (wg sprawozdania GUS-12).
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Studia podyplomowe i kursy

W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia prowadziła

kształcenie na 25 studiach podyplomowych, co stanowiło

połowę oferty edukacyjnej w tym zakresie. Największym

zainteresowaniem cieszyły się takie studia, jak:

• Logopedia,

• Organizacja i zarządzanie oświatą,

• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

• Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela,

• Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust.

Stan słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2016 –2020 (wg sprawozdania GUS S-12).

Ponadto w roku 2020 Uniwersytet Pedagogiczny oferował

32 kursy dokształcające dla osób chcących doskonalić swoją

wiedzę oraz zgłębiać interesujące je zagadnienia szczegółowe.

Niestety, od roku 2017 odnotowujemy spadek

zainteresowania tą formą edukacji.

Praktyki
W roku akademickim 2019/2020 na praktyki zawodowe

skierowano 1093 studentów studiów stacjonarnych, 91

studentów studiów niestacjonarnych oraz 113 studentów

studiów podyplomowych. Przeprowadzono również 243

ćwiczenia praktyczne w szkołach.

Zorganizowane zostały coroczne spotkania z dyrektorami

szkół ćwiczeń, połączone z podpisaniem porozumień

i włączeniem kolejnych placówek do grona szkół ćwiczeń

Uniwersytetu. W roku 2020 Uczelnia współpracowała

w ramach szkół ćwiczeń z 9 przedszkolami, 43 szkołami

podstawowymi, 17 liceami ogólnokształcącymi, 5 zespołami

szkolno-przedszkolnymi, 18 zespołami szkół ogólno-

kształcących i zawodowych, 11 szkołami specjalnymi oraz

7 ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi.

ROK Liczba słuchaczy

2016 1 328

2017 1 129

2018 913

2019 641

2020 487

35

Negatywny wpływ na liczbę słuchaczy oraz ogólny spadek

zainteresowania, wynikał z błędnych założeń

i niewłaściwej organizacji nowo utworzonego Centrum

Doskonalenia Kompetencji. Ostatecznie zostało ono

zlikwidowane w listopadzie 2020 roku.



Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni. Fot. 
Dorota Grzegorczyk, KSAF AGH. 07.10.2020 roku.

Działalność kulturalna

W pierwszych miesiącach 2020 roku Uniwersytet Pedagogiczny

zorganizował doroczne spotkania społeczności akademickiej oraz kilka

imprez o charakterze kulturalnym, jednak ze względu na obostrzenia

związane z pandemią, w kolejnych miesiącach możliwe były jedynie

spotkania w wąskim gronie lub organizowane w formie zdalnej.

Galowy Koncert Noworoczny 17 stycznia 2020. Fot. Grzegorz Wajda

Spotkanie noworoczne społeczności 
akademickiej 14 stycznia 2020 roku.
Fot. Grzegorz Wajda Noworoczny koncert w Sukiennicach. Fot. Grzegorz Wajda

80. rocznica pierwszej masowej 
deportacji obywateli polskich w głąb 
ZSRS. Fot. Grzegorz Wajda
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ORGANIZACJA I JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Pandemia wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

spowodowała fundamentalne zmiany w organizacji kształcenia

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

W marcu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesił na

obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez

uczelnie. Decyzja ta dotyczyła kształcenia na wszystkich rodzajach

studiów oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych

w ramach uczelni, jednocześnie zarekomendowane zostało

uruchomienie kształcenia w formie e-learningu.

Rekomendacje publikowane na stronie internetowej ministerstwa

oraz przesyłane do rektorów miały pomóc w realizacji zadań

związanych m.in. z organizacją zajęć w sposób zdalny, poprzez

wykorzystanie dostępnych na uczelni platform komunikacji online.

Uczelnia stanęła zatem przed wyzwaniem prowadzenia zajęć w taki

sposób, tak by zapewnić osiągnięcie przez studentów, doktorantów,

uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń określonych

w programach studiów efektów uczenia się. Prowadzenie kształcenia

oparto na zarządzeniach wydawanych przez Rektora w okresie

pandemii.

Rok akademicki 2019/2020 był także pierwszym rokiem pracy

w nowych warunkach prawnych, wprowadzonych Konstytucją dla Nauki.

Jednak dopiero działania naprawcze, wdrożone w ostatnich miesiącach

2020 roku, przyniosły istotne zmiany kierunków w sferze jakości

i organizacji kształcenia. Największym wyzwaniem było dostosowanie

modelu kształcenia przyszłych nauczycieli do nowych ministerialnych

standardów. Opracowano koncepcję i wprowadzono wewnętrzne

uregulowania dotyczące kształcenia przyszłych nauczycieli, w tym

konstruowania planów dla specjalności nauczycielskich. Stworzono

nową, innowacyjną ofertę kursów związanych merytorycznie z realizacją

efektów uczenia się wskazanych w standardach kształcenia nauczycieli.

Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-100/2020 z 26 listopada 2020

roku wprowadzono Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia,

który określił priorytetowe działania w zakresie polityki kształcenia

w UP:

• monitorowanie i weryfikacja efektów uczenia się na wszystkich

poziomach kształcenia i formach studiów;

• zapewnienie związku procesu kształcenia z badaniami naukowymi

i kompetencjami nauczycieli akademickich oraz podnoszenie

jakości kształcenia poprzez doskonalenie kompetencji

dydaktycznych nauczycieli akademickich;

• powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami gospodarczymi

i społecznymi kraju oraz regionu;

• upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie;

• zwiększanie podmiotowości studentów i słuchaczy studiów

podyplomowych w procesie kształcenia;

• podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni na krajowym

i zagranicznym rynku edukacyjnym.

Pomimo utrudnień został zorganizowany drugi Dzień Jakości

Kształcenia – temat wiodący: „Nowa jakość – dobre praktyki drogą do

sukcesu w zawodzie nauczyciela i pedagoga”.

W roku sprawozdawczym przeprowadzona została akredytacja

kierunków: matematyka, fizyka, informatyka, edukacja techniczno-

informatyczna, praca socjalna. Wszystkie kierunki otrzymały ocenę

pozytywną.

37

Organizacja systemu kształcenia 



Organizacje studenckie

Na rzecz społeczności studenckiej i doktoranckiej

w uczelni działa Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów, które

reprezentują studentów i doktorantów zarówno na zewnątrz, jak

i wewnątrz uczelni. Ich przedstawiciele biorą udział w pracach niemal

wszystkich organów kolegialnych Uniwersytetu, dzięki czemu studenci

i doktoranci uczestniczą w procesie decyzyjnym i zarządzaniu Uczelnią.

Widoczny jest jednak znaczny, niewykorzystany obszar uprawnień

ustawowych, szczególnie w zakresie udziału w procesie zmian,

racjonalizacji i nowelizacji.

Wśród wielu różnorodnych form działalności studentów

Uniwersytetu Pedagogicznego ważne miejsce zajmuje studencki ruch

naukowy. Koła naukowe, których jest 46, działają prawie na każdym

kierunku studiów. Ich członkami są zazwyczaj najlepsi studenci, którzy

dzięki uczestnictwu w tej formie działalności poszerzają swoją wiedzę,

zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej oraz

nawiązują wiele cennych kontaktów w kraju i za granicą.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, to kolejna organizacja

funkcjonująca na Uniwersytecie, angażująca studentów

w działania kulturalne, edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne

poprzez realizację takich projektów, jak:

• Wampiriada – cykliczna akcja honorowego oddawania krwi przez

studentów;

• OKFS – Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej, jedno

z największych studenckich przedsięwzięć fotograficznych

w Polsce, które zapoznaje środowiska akademickie ze sztuką

fotografii. Misją Konkursu jest dawanie możliwości rozwoju

w dziedzinie fotografii oraz odkrywanie nowych talentów;

• Maturalnie z NZS – ogólnopolski program dedykowany uczniom

szkół średnich, który pomaga im przygotować się do egzaminu

dojrzałości. Członkowie NZS przygotowują szereg wykładów,

prelekcji, warsztatów i powtórek, podczas których uczniowie mogą

rozwiać wszelkie wątpliwości związane z maturą czy dalszym

studiowaniem;

• DKMS – współpraca z międzynarodową organizacją non-profit

zajmującą się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami

układu krwiotwórczego. Wolontariusze NZS prężnie organizują

zbiórki, na które przychodzą dziesiątki odważnych pacjentów, by

się zarejestrować jako dawcy;

• Mentoring – program skierowany do wszystkich Sympatyków NZS

UP, który poprzez indywidualnych mentorów pozwala nowym

sympatykom lepiej poznać organizację NZS, a także integrować się

z innymi sympatykami;

• Super Forma z NZS – program rozszerzający wiedzę na temat

zdrowego stylu życia oraz zachęcający studentów Uniwersytetu

Pedagogicznego do aktywności fizycznej.

Na UP działają też:

• Akademicki Związek Sportowy, zrzeszający swoich uczestników w 12

sekcjach. Reprezentacja Uniwersytetu Pedagogicznego systematycznie

odnosi znaczące sukcesy, zarówno w zawodach z cyklu Akademickich

Mistrzostw Małopolski, jak i w zawodach z cyklu Akademickich

Mistrzostw Polski. Niestety, w roku sprawozdawczym w związku

z sytuacją epidemiologiczną, większość zawodów z cyklu AMP nie

odbyła się;

• klub studencki „Bakałarz” prowadzący działalność kulturalną.

Również i tym przypadku, w związku z pandemią działalność tych

organizacji, jak i Chóru Mieszanego EDUCATUS czy Orkiestry

Symfonicznej UP, była znacząco ograniczona.
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Akademickie Biuro Karier

Misją Biura Karier było przygotowanie studentów

i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego do skutecznego

poszukiwania pracy, realizowane poprzez:

• prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego

i grupowego),

• organizację warsztatów i szkoleń dotyczących umiejętności

potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy,

• dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia

kwalifikacji,

• zbieranie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych.

ABK miało pomagać studentom i absolwentom odnaleźć się na

wymagającym rynku pracy poprzez działania:

• doradcze – udzielając fachowego doradztwa indywidualnego, określa

predyspozycje oraz dodatkowe umiejętności kandydata, podpowiada

jakie kroki powinien poczynić, aby podwyższyć swoje kwalifikacje,

a zarazem stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Pomaga

również w przygotowaniu dokumentów dla pracodawcy (życiorysu

i listu motywacyjnego);

• szkoleniowe – prowadząc cykle zajęć o charakterze wykładowo-

warsztatowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz

doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych;

• informacyjne – udostępniając informacje o rynku pracy, wymaganiach

pracodawców, procedurach rekrutacyjnych, praktykach, a także

wskazując możliwości dalszego kształcenia na studiach

podyplomowych oraz kursach dokształcających. ABK gromadzi

i udostępnia również oferty pracy.

Działania zrealizowane w roku akademickim 2019/2020:

• zorganizowanie 23 szkoleń i warsztatów,

• organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Światowego

Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce,

• zorganizowanie z firmą IBM dwóch edycji Akademii Kompetencji

Biznesowych – student, który ukończył całą Akademię (wziął udział

we wszystkich szkoleniach) otrzymuje certyfikat IBM,

• przeprowadzenie przez doradców zawodowych 5 wykładów,

• kontynuacja działań w ramach projektu „U progu kariery” – projekt

współfinansowany przez Unię Europejską,

• współorganizacja z NBP projektu „Start-UP. Pomysły na

Przedsiębiorczość”, którego głównym celem był rozwój kompetencji

przedsiębiorczych wśród uczniów szkól średnich oraz studentów

i absolwentów szkół wyższych w zasięgu regionalnym,

• organizacja wirtualnych Targów Pracy,

• zawiązanie współpracy z portalami pracy (pracuj.pl, aplikuj.pl,

praca.pl),

• pisanie artykułów informujących o bieżącej sytuacji na rynku pracy,

tworzenie poradników oraz publikowanie na FB.

Działalność ABK w liczbach: ponad 2 000 studentów

i absolwentów w serwisie biura, 1 716 pracodawców, ponad 1 600

ofert pracy rocznie, 412 przeprowadzonych badań testem iP121,

ponad 400 godzin konsultacji, 23 szkolenia, 550 uczestników

projektu „Start-UP”. Pomysły na przedsiębiorczość, 1 000 fanów na

FB, ponad 6 000 odsłon strony rocznie. Niestety, powyższe działania

nie przełożyły się na wymierne efekty w postaci funkcjonujących

„Start-Upów”, a udzielona pomoc nie wygenerowała szerszego

odzewu.Biuro Karier Studenckich posiada certyfikat poświadczający

członkostwo w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.
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Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym studiowało łącznie 230 studentów oraz

9 doktorantów z orzeczoną niepełnosprawnością. Działania podejmowane w Uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnością są

koordynowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Działalność BON w 2020 roku:

• organizacja wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych, przede wszystkim dla studentów z dysfunkcją ruchu i wzroku,

• prowadzenie kursów orientacji w przestrzeni dla studentów z dysfunkcją wzroku,

• dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych oraz niedowidzących,

• specjalistyczne tłumaczenia zajęć dydaktycznych na język migowy oraz polski język foniczny dla studentów z dysfunkcją słuchu,

• organizacja specjalistycznych lektoratów z języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących, nie(do)widzących oraz w kryzysach psychicznych przy

współpracy z Centrum Języków Obcych,

• organizacja indywidualnych zajęć z przedmiotów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową,

• współpraca z jednostkami administracyjnymi i dydaktycznymi w zakresie dostosowywania Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością – pracownicy

Uniwersytetu na bieżąco konsultowali z pracownikami BON sprawy studentów z niepełnosprawnościami w zakresie dydaktyki, dostosowywania kształcenia

studentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu merytorycznego, jak również w innych sprawach akademickich,

• organizacja spotkań z pracownikami dydaktyczno-administracyjnymi w celu rozpowszechniania wiedzy dotyczącej szeroko pojmowanych kwestii związanych

z niepełnosprawnością oraz spotkań ze studentami dotyczącymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz w kryzysach psychicznych na uczelni,

• zatrudnienie na etat asystenta zdrowienia,

• przeprowadzenie spotkań świadomościowych i rozwojowych w środowisku akademickim w ramach promowania zdrowia psychicznego,

• organizacja spotkań online dotyczących zdrowia i higieny psychicznej w trakcie pandemii i radzenia sobie w nowej rzeczywistości,

• współpraca w opracowaniu materiału promującego Uniwersytet dla Radia Kraków oraz promowanie jednostki w uczelnianym piśmie „Commentarii Academici”,

• promowanie jednostki w social mediach,

• przygotowanie i złożenie, we współpracy z Biurem Rozwoju, wniosku w konkursie „Uczelnia dostępna II”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, a w ramach

projektu planowanych jest szereg zmian, których efektem ma być zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez upowszechnienie

rozwiązań zapewniających dostępność w zakresie komunikacyjno-informacyjnym, informatycznym i architektonicznym,

• przyjmowanie wniosków o stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o miejsca w Domach

Studenckich dla studentów z niepełnosprawnościami.
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Ponadto BON aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in. z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób

Niepełnosprawnych, z innymi krakowskimi uczelniami, urzędami oraz organizacjami w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz osób

z niepełnosprawnościami.



Stypendia

W roku akademickim 2019/2020 wypłacane były następujące rodzaje stypendiów dla
studentów i doktorantów:

• max. stypendium socjalne bez zwiększeń – 650 zł;
• min. stypendium socjalne bez zwiększeń – 350 zł;
• zwiększenie stypendium socjalnego z tyt. zamieszkania – 250 zł;
• zwiększenie stypendium socjalnego z tyt. sieroctwa – 350 zł;
• zwiększenie stypendium socjalnego z tyt. długotrwałej lub ciężkiej choroby – 300 zł;
• zwiększenie stypendium socjalnego z tyt. klęski żywiołowej – 300 zł;
• stypendium Rektora I stopnia – 1 050 zł;
• stypendium Rektora II stopnia – 700 zł;
• stypendium Rektora III stopnia – 350 zł;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – 1 050 zł;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 700 zł;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim – 350 zł;
• stypendium dla najlepszych doktorantów – 1 000 zł;
• stypendium doktoranckie (60% pensji asystenta) – 1 470 zł;
• stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 800 zł.
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Ogólna kwota wypłaconych stypendiów w roku sprawozdawczym wynosiła 17 633,1 tys. zł, z czego ze środków FPMS
wypłacono 15 916,4 tys. zł, pozostała kwota pokryta została subwencją i dotacją projakościową.

Liczba studentów pobierających stypendia w UP

w roku akademickim 2019/2020 wyniosła ogółem

2 455 osób, w tym:

• stypendia socjalne (łącznie ze zwiększonymi z tyt.

zamieszkania) pobierało średnio 1 435 studentów

(1 326 na studiach stacjonarnych i 109 na studiach

niestacjonarnych),

• stypendia Rektora wypłacono średnio dla 792

studentów (z tego 621 na studiach stacjonarnych

i 171 na studiach niestacjonarnych),

• stypendia dla osób niepełnosprawnych pobierało

228 studentów.

Liczba doktorantów pobierających stypendia wynosiła 48, z czego stypendia socjalne – 9 osób, stypendia Rektora – 30
doktorantów oraz stypendia dla niepełnosprawnych – 9 osób. Wypłacono również 202 zapomogi jednorazowe dla studentów
i 4 dla doktorantów.

Stypendia z dotacji projakościowej otrzymało 42 doktorantów, a stypendia doktoranckie – 21 osób. Stypendia te
wypłacane są przez 12 miesięcy. Ponadto 28 doktorantów pobierało stypendia w szkole Doktorskiej.



NAUKA I BADANIA

Działalność naukowa prowadzona na Uniwersytecie

Pedagogicznym finansowana jest ze środków pochodzących

z subwencji i dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) oraz ze środków na

indywidualne lub zespołowe projekty badawcze,

pozyskiwanych w drodze zewnętrznych konkursów ogłaszanych

przez krajowe i zagraniczne instytucje finansujące.

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone na badania

(Fundusz Badawczy) dzielone są na Fundusz Badawczy

Dyscyplin, Pulę Inwestycyjną Rektora oraz Pulę Prorektora ds.

Nauki. Z subwencji finansowane są również badania

prowadzone przez doktorantów Szkoły Doktorskiej

w ramach Funduszu Doktorskiego.

W roku 2020 w ramach Funduszu Badawczego Dyscyplin

przyznano na działalność naukowo-badawczą pracowników

i uczestników studiów doktoranckich łączną kwotę

6 439 712,00 zł, w tym na poszczególne wydziały:

• Wydział Nauk Humanistycznych – 1 427 863,31 zł,

• Wydział Nauk Społecznych – 1 720 384,08 zł,

• Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 2 011 719,90 zł,

• Wydział Sztuki – 788 529,57 zł,

• Prorektor ds. Nauki/inżynieria materiałowa – 491 215,14 zł.

W ramach dyscyplin realizowanych było 475 projektów

badawczych oraz 31 przedsięwzięć naukowych. Ponadto

kontynuowanych było 406 tematów badawczych

rozpoczętych w roku 2019, na które przesunięto

z poprzedniego roku kwotę 3 204 482,40 zł.

Z części Funduszu Szkoły Doktorskiej przeznaczonej na

badania naukowe doktoranci realizowali 91 projektów

o łącznej wartości 90 883,00 zł.

Z Puli Prorektora ds. Nauki przyznano środki 219

pracownikom na łączną kwotę 1 451 479,00 zł, a z Puli

Inwestycyjnej Rektora na 3 inwestycje na kwotę

500 000,00 zł.

Obszar ten jednak wymaga zdecydowanej poprawy

oraz intensyfikacji, zarówno w kwestii ilościowej, jak

i wartości poszczególnych projektów.

42

Działalność naukowo-badawcza



Ogółem kwota środków pochodzących z subwencji przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą w roku 2020 wynosiła

8 490 074,00 zł. Uczelnia co roku zwiększa wysokość środków na działalność badawczo-naukową finansowaną z subwencji.

Rok
Kwota na badania naukowe (w zł)

2016 3 685 370,00

2017 4 235 310,00

2018 6 976 400,00

2019 7 717 579,00

2020 8 490 074,00

Pozostałe źródła finansowania projektów i przedsięwzięć

badawczych w roku 2020 to:

1. dotacje MNiSW na utrzymanie Specjalnych Urządzeń Badawczych

(SPUB) w kwocie 540 100,00 zł, z czego:

• dla Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń –

361 100,00 zł,

• dla Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze – 180 000,00 zł.

2. środki na projekty badawcze w kwocie 13 561 526,00 zł

pozyskane z:

• Narodowego Centrum Nauki na 34 projekty w ramach

programów Opus, Sonata, SonataBis, Sonatina

Preludium, Miniatura, Harmonia,

• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2 projekty

z programów Dialog i Narodowy Program Rozwoju

Humanistyki,

• Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na 2 projekty

z programów Wymiana bilateralna oraz PROM,

• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt

ERANet,

• Komisji Europejskiej na projekt z programu ESPON.
Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej. Fot. Marcin Kania, 1 X 2020
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Szczegółowe zestawienie projektów badawczych zrealizowanych w 2020 roku oraz projektów trakcie realizacji.

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

2020/04/X/ST10

/01915

Zastosowanie minerałów ciężkich w badaniach osadów 

lessopodobnych Kotliny Orawskiej (Karpaty Zachodnie)
dr Dorota Chmielowska 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 33 908,00 Instytut Geografii

2020/04/X/HS6/

00422

Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z 

efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe

dr Michał Gacek 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 30 800,00

Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie

2020/04/X/NZ1/

00364

Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania 

brassinosteroidów na membrany komórek roślin w 

warunkach stresu temperaturowego – badania w układach 

modelowych

dr hab. Elżbieta Rudolphi-

Szydło, prof. UP
2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 48 840,00 Instytut Biologii

2019/35/B/ST10

/00129

Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję 

ołowianej amunicji w środowisku

dr hab., prof. UP Łukasz 

Binkowski
2020-2022 OPUS 18, NCN 612 600,00 Instytut Biologii

2020/04/X/HS6/

00347

Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób 

głuchych – natywnych użytkowników polskiego języka 

migowego

dr Justyna Kotowicz 2020-2021 MINIATURA 4, NCN 15 400,00 Instytut Pedagogiki Specjalnej

2020/04/X/HS6/

00305

Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym 

dzieciństwie – adaptacja narzędzi.
dr Agnieszka Lasota 2020-2022 MINIATURA 4, NCN 28 507,00 Instytut Psychologii

2020/04/X/HS4/

00506

Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale 

podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i 

wybranych europejskich porządków prawnych

dr Marcin Mazgaj 2020-2023 MINIATURA 4, NCN 18 150,00 Instytut Prawa i Ekonomii

2020/04/X/HS4/

00085

Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi 

w systemach rozproszonych
dr inż. Urszula Ogiela 2020-2024 MINIATURA 4, NCN 20 515,00 Instytut Informatyki

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

2020/04/X/ST10/01915

Zastosowanie minerałów ciężkich 

w badaniach osadów lessopodobnych Kotliny 

Orawskiej (Karpaty Zachodnie)

dr Dorota Chmielowska 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 33 908,00 Instytut Geografii

2020/04/X/HS6/00422

Związek cech osobowościowo-motywacyjnych 

z efektywnością uczenia się osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim – badanie pilotażowe

dr Michał Gacek 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 30 800,00
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie

2020/04/X/NZ1/00364

Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy 

działania brassinosteroidów na membrany 

komórek roślin w warunkach stresu 

temperaturowego – badania w układach 

modelowych

dr hab. Elżbieta Rudolphi-

Szydło, prof. UP
2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 48 840,00 Instytut Biologii

2019/35/B/ST10/00129

Czynniki wpływające na abiotyczną 

i biologiczną erozję ołowianej amunicji 

w środowisku

dr hab., prof. UP 

Łukasz Binkowski
2020-2022 OPUS 18, NCN 612 600,00 Instytut Biologii

2020/04/X/HS6/00347

Neuronalne i behawioralne korelaty procesu 

czytania osób głuchych – natywnych 

użytkowników polskiego języka migowego

dr Justyna Kotowicz 2020-2021 MINIATURA 4, NCN 15 400,00 Instytut Pedagogiki Specjalnej

2020/04/X/HS6/00305
Od empatii do zachowań prospołecznych we 

wczesnym dzieciństwie – adaptacja narzędzi.
dr Agnieszka Lasota 2020-2022 MINIATURA 4, NCN 28 507,00 Instytut Psychologii

2020/04/X/HS4/00506

Ochrona wierzycieli spółek o znikomym 

kapitale podstawowym. Studium 

porównawcze prawa polskiego i wybranych 

europejskich porządków prawnych

dr Marcin Mazgaj 2020-2023 MINIATURA 4, NCN 18 150,00 Instytut Prawa i Ekonomii

2020/04/X/HS4/00085

Zaawansowane metody inteligentnego 

zarządzania danymi w systemach 

rozproszonych

dr inż. Urszula Ogiela 2020-2024 MINIATURA 4, NCN 20 515,00 Instytut Informatyki

2019/33/B/HS5/00353
Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce –

w kierunku deliberacji czy plebiscytu?
prof. dr hab. Jacek Sroka 2020-2022 OPUS 17, NCN 351 820,00 Instytut Nauk o Polityce i Administracji

0170/NPRH8/H22/87/2019

Czynniki wpływające na abiotyczną 

i biologiczną erozję ołowianej amunicji 

w środowisku

dr hab. prof. UP 

Antoni Szwed
2020-2024 MNISW NPRH 8 295 022,00 Instytut Filozofii i Socjologii

2019/03/X/ST5/00195

Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na 

strukturę i właściwości stopów niklowo-

aluminiowych

dr inż. 

Paweł Czesław Hyjek
2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 49 500,00 Instytut Nauk Technicznych
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Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

2019/35/B/ST1/00723

Arytmetyczne i geometryczne podejście do 

asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii 

algebraicznej

prof. dr hab. 

Tomasz Szemberg
2020-2023 Opus, edycja 18 NCN 324 000,00 Instytut Matematyki

2019/03/X/NZ8/00718

Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens

glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi

u trzmieli

dr Elżbieta Rożej-Pabijan 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 49 896,00 Instytut Biologii

2019/03/X/NZ1/00305

Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra 

stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem 

komórek czerniaka

dr hab. Anna Maria Barbasz, 

prof. UP
2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 47 685,00 Instytut Biologii

2019/03/X/NZ9/01191

Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące 

wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum

crystallinum realizującej przejściowy metabolizm 

C3/CAM

dr Michał Tadeusz Nosek 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 37 444,00 Instytut Biologii

2019/03/X/HS6/01263
Wychwiania ciała jako korelat reakcji na niespójności 

w sztuce współczesnej.
dr Joanna Jolanta Ganczarek 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 18 411,00 Instytut Psychologii

2019/03/X/HS5/01313
Polityczne i strategiczne uwarunkowania militaryzacji 

przestrzeni kosmicznej – perspektywa amerykańska
dr Rafał Franciszek Kopeć 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 33 386,00 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

2019/33/N/HS1/02045 Bernard Bolzano i nauki kognitywne mgr Marlena Fila 2020-2023 Preludium, edycja 17 NCN 115 360,00 Instytut Matematyki

2018/31/N/HS6/03976

Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych 

nauczycieli podejmujących studia podyplomowe 

kwalifikujące do nauczania matematyki jako kolejnego 

przedmiotu

mgr Barbara Pieronkiewicz 2019-2022 Preludium, edycja 16 NCN 161 360,00
UP w Krakowie; Wydział 

Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

2018/31/N/ST1/02101
Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne 

i geometryczne
dr Jakub Kabat 2019-2022 Preludium, edycja 16 NCN 73 600,00 Instytut Matematyki

2018/31/B/NZ7/03238

Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja 

technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych 

postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, 

z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, 

oraz mechanistycznego modelowania 

farmakokinetycznego

Lider projektu: Collegium 

Medicum UJ, kierownik: dr 

hab. Sebastian Polak. 

Kierownikiem projektu ze 

strony UP jest dr hab. inż. Piotr 

Kulinowski, prof. UP

2019-2023 Opus, edycja 16 NCN 2 445 000,00 Instytut Nauk Technicznych

2018/31/B/ST8/01594

Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących 

podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału 

(FSW) stopów magnezu oraz stopów magnezu ze 

stopami aluminium i ich wpływ na własności 

mechaniczne połączeń

Lider projektu: AGH, 

kierownik: prof. dr hab. inż. 

Stanisław Dymek. 

Kierownikiem projektu ze 

strony UP jest dr hab. inż. 

Krzysztof Mroczka

2019-2022 Opus, edycja 16 NCN 875 000,00

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie; 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-

Techniczny

2018/31/B/HS1/03896 Nieskończoność i nieskończenie małe
dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. 

UP
2019-2022 Opus, edycja 16 NCN 243 600,00 Instytut Matematyki

2016/23/D/ST8/00014 Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki dr Andrzej Kruk 2017-2021 Sonata, edycja 12 NCN 409 105,00 Instytut Nauk Technicznych

45



Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

2016/23/B/HS4/00616
Nowe klasy kognitywnych systemów zarządzania 

usługami i współdzielenia danych w Cloud Computingu
dr hab. Lidia Ogiela, prof. UP 2017-2022 Opus, edycja 12 NCN 344 300,00 Instytut Informatyki

2018/29/N/ST3/00705
Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach 

żelazowych badana spektroskopią Moessbauera
dr Kamila Komędera 2019-2022 Preludium, edycja 15 NCN 204 600,00 Instytut Fizyki

2018/29/N/HS3/00711

Ludność miasta Wieliczki w latach 1591-1788. Studium 

historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta 

górniczego

mgr Jakub Pieczara 2019-2022 Preludium, edycja 15 NCN 96 110,00 Instytut Historii i Archiwistyki

2018/30/M/ST1/00148 Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami
prof. dr hab. 

Tomasz Szemberg
2019-2021 Harmonia, edycja 10 NCN 259 000,00 Instytut Matematyki

2018/30/M/HS3/00153
Obraz Polski w świetle belgijskich raportów 

dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989)
prof. Józef Łaptos 2019-2022 Harmonia, edycja 10 NCN 324 304,00 UP w Krakowie; Wydział Politologii

2018/02/X/ST5/03189

Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania 

polikrystalicznego tytanianu bizmutowo-potasowego 

K0.5Bi0.5TiO3 o wysokiej gęstości.

dr inż. Piotr Artur Czaja 2019-2020 MINIATURA; edycja 2 NCN 40 040,00 Instytut Nauk Technicznych

2018/02/X/HS5/02912
Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa 

w świetle źródeł

dr Urszula Anna Kosielińska-

Grabowska
2019-2020 MINIATURA; edycja 2,  NCN 17 850,00 Instytut Prawa i Ekonomii

2018/02/X/HS3/03020

Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego 

w życiu codziennym w latach 1864-1917 na Ziemiach 

Zabranych

dr Wiktoria Kudela-Świątek 2019-2020 MINIATURA; edycja 2 NCN 47 790,00 Instytut Historii i Archiwistyki

2018/29/B/HS4/00847
Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny 

nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach
dr hab. Danuta Halina Piróg 2019-2022 OPUS; edycja 15 NCN 398 224,00 Instytut Geografii

2018/02/X/ST1/00313
Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii 

przestrzeni Banacha
dr Paweł Lucjan Wójcik 2019-2020 MINIATURA; edycja 2 NCN 5 500,00 Instytut Matematyki

ERANet-LAC/3/SELI/1/2019
Smart Ecosystem for Learning and Inclusion / Mądre 

Ekosystemy dla Uczenia się i Inkluzji
dr inż.  Łukasz Tomczyk 2019-2020 ERANet – LAC; NCBiR 298 076,48 Instytut Nauk o Wychowaniu

2018-14 Literatura a polityka

Lider projektu: UP, 

Kierownik: dr Tomasz Adam 

Szybisty

2018-2019
Polsko-Niemiecka Fundacja na 

rzecz Nauki
30 113,00

UP, Instytut Neofilologii, Bergische

Universität Wuppertal, Uniwersytet 

Warszawski; Wydział Neofilologii
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Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

DIALOG 0255/2018

GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji 

współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach 

humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego 

cichociemnych

dr Agnieszka Polończyk 2018-2021 DIALOG,  MNiSW 232 328,00 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

2018/02/X/HS5/01473
Stronniczość polityczna w mediach – doskonalenie metod 

badań zawartości i wpływu mediów
dr Rafał Piotr Klepka 2018-2019 MINIATURA; edycja 2,  NCN 8 014,00 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

2018/02/X/HS5/01463
Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską 

a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?
dr Anna Aleksandra Juryk 2018-2019 MINIATURA; edycja 2,  NCN 32 488,00 Instytut Prawa i Ekonomii

2018/02/X/HS3/00650
Analiza aktywności politycznej posłanek w organach 

ustawodawczych PRL 1944/45-1989

dr Edyta Monika 

Chrobaczyńska-Plucińska
2018-2019 MINIATURA; edycja 2,  NCN 15 028,00

Instytut Nauk o Polityce

i Administracji

2018/28/C/ST1/00339
Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach 

algebraicznych
dr Łucja Farnik 2018-2022 SONATINA, edycja 2,  NCN 567 492,00 Instytut Matematyki

2018/02/X/ST4/00295
Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia 

zwierząt ołowiem

dr hab. Łukasz Jakub 

Binkowski
2018-2019 MINIATURA; edycja 2,  NCN 46 183,00 Instytut Biologii

2017/26/E/ST9/00703
Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem 

danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA.

dr hab. Andrzej Sławomir 

Baran, prof. UP
2018-2022 SONATA BIS; edycja 7,  NCN 1 918 600,00 Instytut Fizyki

2017/25/B/ST9/02218
Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów 

w dwóch starych gromadach otwartych

dr hab. Andrzej Sławomir 

Baran, prof. UP
2018-2022 OPUS; edycja 13,  NCN 622 780,00 Instytut Fizyki

1669/MOB/V/2017/0

Znaczenie dwujęzyczności migowo-mówionej dla 

funkcjonowania poznawczego słyszących dzieci mających 

głuchych rodziców

dr Justyna Janina Kotowicz 2018-2019 Mobilność Plus; edycja 5 MNiSW 161 000,00 Instytut Pedagogiki Specjalnej

2017/25/B/ST9/00879
Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera 

krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler.

dr hab.

Jerzy Henryk Krzesiński
2018-2022 OPUS; edycja 13,  NCN 357 614,00

UP w Krakowie; Wydział 

Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

2017/25/B/HS4/02261
Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych 

Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce

dr hab. Sławomir Ignacy 

Kurek, prof. UP
2018-2020 OPUS; edycja 13,  NCN 181 300,00 Instytut Geografii

2017/01/X/NZ8/01805

Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym 

zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji 

Rosa rugosa Thunb. powiązanie właściwości gleby ze 

strukturą funkcjonalną roślinności.

dr Marcin Wiktor Woch 2018-2019 MINIATURA; edycja 1,  NCN 43 332,00 Instytut Biologii
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Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Realizacja Konkurs/Finansowanie Środki finansowe ogółem (PLN) Instytucja/Jednostka realizująca

2017/24/C/HS1/00158 Semantyka zmodyfikowanych predykatów dr Olga Poller 2017-2021 SONATINA; edycja 1,  NCN 615 378,00 Instytut Filozofii i Socjologii

2016/23/D/HS5/00902

Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, 

demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) 

w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza

dr hab. Radosław Jan Marzęcki, 

prof. UP
2017-2020 SONATA; edycja 12,  NCN 125 255,00 Instytut Nauk o Polityce i Administracji

2016/23/N/ST1/01363
Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla 

pewnych konfiguracji prostych

dr Magdalena Jadwiga Lampa-

Baczyńska
2017-2020 PRELUDIUM; edycja 12  NCN 63 800,00 Instytut matematyki

2016/23/B/ST10/01731

Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych 

z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach 

globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i 

środkowego cenomanu (środkowa kreda)

prof. dr hab. 

Krzysztof Wiesław Bąk
2017-2021 OPUS; edycja 12,  NCN 692 470,00 Instytut Geografii

2016/21/B/ST8/01181
Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami

faz ceramicznych

Lider projektu: Instytut 

Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej PAN, kierownik:

dr hab. Wojciech Maziarz. 

Kierownikiem projektu ze strony 

UP jest dr inż. Paweł Kurtyka

2017-2021 OPUS; edycja 11,  NCN
1 140 090,00 

(dla UP 278 900,00)

Instytut Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej PAN; AGH w Krakowie; 

Wydział Odlewnictwa; Instytut Nauk 

Technicznych UP

2015/19/B/HS3/01797
Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego 

i relacji klientalnych w czasach saskich.
prof. dr hab. Bożena Popiołek 2016-2020 OPUS; edycja 10,  NCN 444 312,00 Instytut Historii i Archiwistyki

2015/19/B/HS3/02116
Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania 

się elit galicyjskich w XIX wieku

prof. dr hab.

Łukasz Tomasz Sroka
2016-2020 OPUS; edycja 10,  NCN 168 240,00 Instytut Historii i Archiwistyki

2015/17/B/HS3/00506

Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem 

historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-

angielskiej oraz grecko-polskiej) edycji dzieł „Historia 

Kościoła” Jana Diakronomenesa oraz Teodora Lektora

dr hab. 

Rafał Bartłomiej Kosiński
2016-2020 OPUS; edycja 9,  NCN 359 040,00 Instytut Historii i Archiwistyki

2015/17/D/ST6/04051

Opracowanie nowych metod uczenia maszynowego na 

potrzeby rozpoznawania oraz oceny aktywności ruchowej 

człowieka

dr hab. Tomasz Jan Hachaj

prof. UP
2016-2020 SONATA; edycja 9,  NCN 315 200,00 Instytut Informatyki

2015/17/D/HS2/01215
Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka 

Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo.
dr Agata Wójcik 2016-2020 SONATA; edycja 9,  NCN 127 154,00 Instytut Sztuki i Designu

2014/15/B/HS2/01071
Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 

roku

prof. dr hab. 

Grażyna Leokadia Wrona
2015-2020 OPUS; edycja 8,  NCN 720 840,00 Instytut Nauk o Informacji
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W roku sprawozdawczym na Uniwersytecie Pedagogicznym

realizowano również 17 projektów finansowanych przez Ministerstwo

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programów:

 Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych – 2 projekty

na łączną kwotę 176 740,00 zł,

 Doskonała Nauka – wsparcie monografii naukowej – 1 projekt na

kwotę 33 334,00 zł,

 Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wsparcie dla bibliotek

naukowych – 2 projekty na łączną kwotę 306 607,00 zł,

 Wsparcie dla Czasopism Naukowych – dofinansowanie 11

czasopism na kwotę 774 468,00 zł,

 Premia na Horyzoncie – projekt o wartości 19 739,00 zł

oraz 7 projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Krakowa

z programu Krakowskie Konferencje Naukowe w kwocie 58 500,00 zł.

W wyniku działalności naukowej, prowadzonej przez pracowników

uczelni, ukazały się w roku sprawozdawczym 993 publikacje, w tym

m.in. 56 monografii, 389 rozdziałów w monografiach, 2 prace

zbiorowe, 473 artykuły w czasopismach naukowych, 30 redakcji

monografii oraz artykuły recenzyjne, recenzje dorobków naukowych

oraz wydawnicze.

Ponadto pracownicy Uniwersytetu zorganizowali 20

międzynarodowych i 25 krajowych konferencji naukowych,

uczestniczyli czynnie w 76 konferencjach krajowych i zagranicznych,

organizowali seminaria i warsztaty naukowe.

Odbyła się IV edycja Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Szkoły

Letniej UP oraz kolejna edycja letniej szkoły filozoficznej „Akademia

Platońska”.

W styczniu 2020 roku decyzją Rektora UP powołano Centrum

Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną, którego zadaniem jest

działalność naukowo-badawcza w obszarach takich, jak:

• prawna ochrona dziecka (prawo konstytucyjne, administracyjne,

cywilne z rodzinnym, socjalne, karne, kanonicze, pracy

i ubezpieczeń społecznych);

• prawna ochrona rodziny (prawo konstytucyjne, administracyjne,

cywilne z rodzinnym, socjalne, karne, kanonicze, pracy

i ubezpieczeń społecznych);

• działalność konferencyjna;

• organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach

organizacyjnych zajmujących się ochroną prawną dziecka i rodziny,

w organizacjach pozarządowych;

• działalność doradcza i ekspercka w zakresie ochrony i wsparcia

dziecka i rodziny, w tym polityki prorodzinnej;

• współpraca z podmiotami publicznymi (MOPS, PCPR, ROPS),

sądami, placówkami i organizacjami realizującymi zadania

w zakresie ochrony prawnej dziecka i rodziny.

W Instytucie Filozofii i Socjologii powstało COVID-19

Laboratorium Socjologiczne, w którym prowadzone są systematyczne

i oparte na rzetelnej obserwacji badania, mające na celu pokazanie

funkcjonowania społeczeństwa w warunkach zagrożenia

koronawirusem oraz psychospołecznych skutków kwarantanny.

Zamierzeniem są badania w skali międzynarodowej, obserwacje

globalnego makroeksperymentu, jakim jest pandemia koronawirusa

i zjawiska jej towarzyszące.
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System biblioteczno-informacyjny

System biblioteczno-informacyjny uczelni tworzą: Biblioteka Główna oraz 10 bibliotek dziedzinowych. Biblioteka Główna jest

ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Pełni rolę biblioteki centralnej

odpowiedzialnej za finanse, prenumeratę czasopism, zakup zagranicznych wydawnictw zwartych, baz danych, szkolenia

bibliotekarzy oraz za nadzór nad działalnością bibliotek dziedzinowych.

Obsada personalna wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła:

• w Bibliotece Głównej 44 osoby, w tym 7 bibliotekarzy

dyplomowanych, 5 pracowników ze stopniem naukowym doktora,

3 specjalistów ds. informatycznych, 1 etat administracyjny,

• w bibliotekach dziedzinowych 19 osób, w tym 3 bibliotekarzy

dyplomowanych.

Zbory systemu biblioteczno-informacyjnego liczyły 685 116

jednostek inwentarzowych wg stanu na koniec roku akademickiego

2020/2021 i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 7 204 j. inw.

w wyniku intensywnej selekcji materiałów w bibliotekach dziedzinowych

oraz likwidacji Biblioteki Nauk Ścisłych.

Zbiory Biblioteki Głównej stanowią warsztat naukowy

i dydaktyczny w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Uniwersytecie

Pedagogicznym.
Liczba odwiedzających:

Czytelnie 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Czytelnia Główna 6 142 3 955 185

Oddział Informacji 

Naukowej
10 403 6 232 88

Czytelnia Czasopism 2 474 1 677 141

Razem 19 019 11 864 414

Zmniejszyła się również liczba udostępnianych materiałów,

natomiast prawie dwukrotnie wzrosła liczba skanów fragmentów

książek (z 6 059 do 11 288), a trzykrotnie liczba skanów artykułów

z czasopism (z 1 021 do 3 164).
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Biblioteka Główna oferowała dostęp online do 7 333 tytułów

czasopism elektronicznych (nie licząc baz EBSCO i Proquest) oraz do

51 286 tytułów książek elektronicznych w językach obcych i do 2 023

książek elektronicznych w języku polskim.

W okresie sprawozdawczym BG dała użytkownikom możliwość

testowego korzystania z 11 baz danych:
1. EBSCO Education Source.

2. EEBO (Early English Books Online na platformie Proquest).

3. Cambridge University Press (podręczniki akademickie Cambridge oraz

artykuły dotyczące badań nad COVID-19.

4. Proquest One Literature.

5. Rosetta Stone (nauka języków obcych online – EBSCO).

6. Wydawnictwo Bloomsbury (Arcadian Library Online, Bloomsbury Applied

Visual Arts, Bloomsbury Collections, Bloomsbury Education and Childhood

Studies, Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers, Bloomsbury Medieval

Studies, Churchill Archive).

7. Academic Video Online (Platforma Proquest).

8. eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection.

9. Portal Statista.

10. Project MUSE.

11. Kolekcja e-booków wydawnictwa De Gruyter.

Wykorzystanie baz bibliograficznych tworzonych

w systemie Expertus:

• Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP – 9 727

użytkowników / 51 488 sesji;

• Katalog prac doktorskich UP – 1 155 użytkowników / 3 139 sesji;

• EDUKATOR – 2 533 użytkowników / 19 094 sesji;

• Baza Polskiego Przekładoznawstwa – 97 użytkowników / 581 sesji;

• Pedagogiczna Biblioteka Wyświetleń – 149 wprowadzonych

nowych rekordów / 6 296 publikacji ogółem / liczba wyświetleń –

386 284 (dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego);

• Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego – 1 931  

wprowadzonych nowych rekordów / liczba publikacji – 6 870 / 

liczba wyświetleń – 182 044.

W roku 2020 spadła liczba skatalogowanych książek w BG

i w bibliotekach systemu w związku z brakiem możliwości pracy

zdalnej w systemie NUKAT.

Zestawienia prac wykonanych w bazach własnych Biblioteki Głównej.

Baza Wprowadzone opisy Całkowita liczba opisów Liczba użytkowników Liczba sesji

EDUKATOR 2 524 77 105 2 553 19 094

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP 3 381 45 625 9 727 51 488

Katalog Prac Doktorskich UP 44 1 509 1 155 3 139

Opracowania lektur 1 280 1 153 bd bd

Polskie czasopisma popularninaukowe 122 122 bd bd

Biografik 2 551 7 578 10 257 12 190

Teksty Literackie 5 700 41 400 bd bd
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Do opisów w Katalogu Prac Doktorskich dołączono linki do

pełnych tekstów prac, a w Biografiku dokonano korekty wcześniej

wprowadzonych opisów w związku ze zmianami wprowadzonymi przez

najnowszą Ustawę o szkolnictwie wyższym.

Działalność edukacyjna to:

• prowadzenie zajęć w instytutach i Szkole Doktorskiej dla studentów

i doktorantów – pracownicy BG zrealizowali 416 godzin wykładów

i ćwiczeń;

• szkolenia biblioteczne – przeprowadzono obligatoryjne zajęcia dla

2 630 studentów I roku studiów stacjonarnych (346 godzin)

w formie blended learningu i dla 862 studentów studiów

niestacjonarnych (47 godzin) w formie e-learningu na platformie

Moodle, ponadto biblioteki dziedzinowe przeprowadziły szkolenia

biblioteczne dla 10 grup studentów I roku (ponad 130 osób);

• przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji

informacyjnych – 6 grup z kierunków psychologia, filologia polska,

stosunki międzynarodowe (10 godzin);

• przeprowadzenie 16 webinariów (100 godzin) z zakresu

efektywnego wyszukiwania informacji i korzystania z narzędzi

w bazach danych EBSCO, Web of Science i Elsevier.

Pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego prowadzą

również działalność naukową – 23 publikacje, prace redakcyjne

numerów „Biblioteki i Edukacji”, czynny udział

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD20 (Światowy Dzień

Architektury Informacji) – „Architektura Informacji Istotą Projektu”.

Ponadto Biblioteka Główna pozyskała środki finansowe

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w kwocie 306 607,00 zł

na realizację w latach 2020–2021 dwóch projektów:

• Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja

i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej (SONB/SP/46295/2020);

• Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz

z wykonywaniem rekordów analitycznych (SONB/SP/465103/2020).

W BG prowadzone były prace z zakresu komputeryzacji procesów

bibliotecznych i modernizacji infrastruktury. Rozbudowany został

system multiwyszukiwarki Navigo o katalog elektroniczny Biblioteki

Głównej UP (obecnie agregacja zasobów z Pedagogiczną Biblioteką

Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP,

katalogiem BG). Przygotowano infrastrukturę sieciowo-serwerową na

potrzeby pracy zdalnej oraz nową infrastrukturę dla bazy Biografik

w oparciu o najnowszy WP i szablon Tortuga. Odnowiono certyfikat

platformy PulSecure (serwer autoryzacji do korzystania na domowych

komputerach z licencjonowanych baz danych). W roku

sprawozdawczym liczba użytkowników wzrosła o 80,7% (z 1 699 do

3 070) z powodu przejścia na zdalny tryb nauczania i zdalną pracę

naukową pracowników Uczelni w okresie pandemii. Stworzona została

baza REJESTR OSÓB umożliwiająca bezdotykową samorejestrację

czytelnika.

Z Centrum Informacji Bibliotecznej skorzystało tylko 588 osób,

gdyż od marca 2020 roku Centrum nie funkcjonowało. Pracownicy

Oddziału Informacji wprowadzili 2 501 opisów publikacji

pracowników UP do polskiej Bibliografii Naukowej, a ponadto

uzupełniali istniejące wpisy. Równolegle prowadzone były prace

w module „Hub Migracyjny” oraz w module repozytoryjnym. W bazie

UP Dorobek Naukowy uzupełniono 2 479 opisów.
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Wydawnictwo Naukowe

W roku 2020 w Wydawnictwie Naukowym zatrudnionych było 11 osób:

• Redaktor Naczelny, p.o. Sekretarza Redakcji;

• 4 osoby na stanowiskach redakcyjnych;

• 2 osoby na stanowiskach operatora składu komputerowego;

• 3 osoby w Zespole Poligrafii.

Podstawowym celem Wydawnictwa jest publikowanie monografii

naukowych, skryptów, podręczników akademickich oraz publikowanie

wyników i dorobku naukowego nauczycieli akademickich Uczelni.

W roku sprawozdawczym opublikowanych zostało 98 tytułów

(monografie, prace zbiorowe, kolejne numery czasopism) – średnio

8 pozycji w miesiącu o łącznej liczbie 1 458 arkuszy autorskich (121,5

arkusza miesięcznie).

Rozbudowany został internetowy Portal Czasopism Naukowych,

obejmujący 21 czasopism publikowanych przez WN. Portal, zbudowany na

najnowszej wersji Open Journal System, umożliwia funkcjonowanie

czasopism zgodnie z nowoczesnym sposobem zarządzania procesem

edytorskim oraz zdecydowanie zwiększa widzialność

i cytowalność publikowanych artykułów (integracja z wieloma, także

międzynarodowymi bazami danych).

Niestety, ze względu na okres pandemii, Wydawnictwo nie uczestniczyło

w Targach Książki. Standardowo WN UP uczestniczy w dwóch tego typu

imprezach: w marcu w Targach Książki w Poznaniu,

a w październiku – w Krakowie.
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Współpraca międzynarodowa, współpraca z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym Uniwersytet Pedagogiczny

podpisał 104 dwustronne umowy o bezpośredniej

współpracy naukowo-dydaktycznej, w ramach których

prowadzone były różnorodne działania – wymiana grup

studenckich, wymiana pracowników naukowo-

dydaktycznych, wspólne publikacje, współorganizowanie

konferencji. W roku 2020 najbardziej efektywnie

prowadzono współpracę z poniższymi jednostkami:

• Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny;

• Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 

im. M. P. Dragomanowa w Kijowie;

• Uniwersytet Karola w Pradze;

• Uniwersytet Rolniczy w Nitrze.

Na podstawie umów międzyuczelnianych

o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej na

semestralne i roczne studia zostało wysłanych 10

studentów, a 33 przyjęto.

W celu prowadzenia badań, konsultacji lub wykładów,

a także udziału w konferencjach za granicą przebywało 379

pracowników, a przyjęto 190 gości.

W drugim semestrze wszelkie działania –

w miarę możliwości – przenoszone były do rzeczywistości

wirtualnej.

Prowadzona była również współpraca

w ramach programów typu „podwójny dyplom”

z następującymi jednostkami zagranicznymi:

• Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

(Rosja),

• Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P.

Dragomanowa (Ukraina),

• École superieure dʾart des Pyrėnėes – Pau Tarbes

(Francja),

• Universitė Grenoble Alpes (Francja),

• Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia

Gonchara (Ukraina),

• Uniwersytet Karola (Czechy).
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W ramach programu Erasmus+ (KA103 i KA107) w roku akademickim 2019/2020 prowadzono wymianę studentów, pracowników naukowych

oraz pracowników administracyjnych z uczelniami partnerskimi z Albanii, Armenii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Egiptu,

Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Jordanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Salwadoru, Serbii,

Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wysłaliśmy 178 studentów oraz 47 pracowników dydaktycznych

i administracyjnych, natomiast przyjęliśmy 159 studentów oraz 39 wykładowców i pracowników administracyjnych. Na realizację w/w współpracy

otrzymaliśmy kwotę 913 025,00 EUR.

Jak co roku, studenci, którym przysługuje stypendium socjalne mieli możliwość skorzystania z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (PO WER), w ramach którego otrzymali dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 EUR/na miesiąc na wyjazdy na studia lub 100 EUR/na

miesiąc na wyjazdy na praktykę. Całkowita kwota pozyskanych środków dodatkowych wyniosła 423 097,00 EUR.

W ramach Akcji 2 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne nasza Uczelnia bierze udział w 11 projektach w roli partnera oraz w 1 projekcie

w roli koordynatora. Realizujemy także dwa projekty z oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – PROM oraz „Polonistyka otwarta”.

Dodatkowo w celu pozyskania funduszy zewnętrznych, złożone zostały wnioski w ramach Funduszu Wyszehradzkiego oraz programu Jean

Monnet. W obu przypadkach do realizacji przyjęto po jednym projekcie.

Biuro Współpracy Międzynarodowej złożyło nowy wniosek w ramach komponentu Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie)

w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (KA 107) o współpracę z następującymi krajami: Albania, Armenia, Białoruś, Brazylia, Dominikana, Gruzja,

Indie, Izrael, Jordania, Kambodża, Kazachstan, Meksyk, Mołdawia, Rosja, Uganda, USA, Uzbekistan i Wietnam.

W ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego „Rozwiązywanie problemów społecznych z perspektywy biznesowej” (ang. Solving Social

Issues from a Business), pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych Instytutu Prawa i Ekonomii UP nawiązali współpracę

z uczelniami w Hong Kongu i Tajwanie. W ramach tego przedsięwzięcia dydaktycznego zostaną m.in. przeprowadzone zajęcia dla studentów uczelni:

Chinese University of Hong Kong (CUHK) Business School oraz Taiwan National Chiayi Univ.

Celem projektu jest pogłębienie zrozumienia problemów społecznych w kontekście lokalnym i międzynarodowym, wyjaśnienie, w jaki sposób

biznes może tworzyć wartości społeczne, pomagając rozwiązać te problemy, a także przedstawienie koncepcji odpowiedzialnego biznesu

i przedsiębiorstwa społecznego / innowacji społecznych.

Polski zespół w składzie: dr Iwona Lupa-Wójcik (koordynator); dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP; dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski

przygotuje dla studentów materiały dydaktyczne dotyczące lokalnego krakowskiego przedsiębiorstwa społecznego i w kwietniu 2021 roku

poprowadzi z nimi zajęcia. Następnie nasz zespół weźmie udział w sympozjum, gdzie będzie pełnił rolę jury podczas wystąpień studentów z Hong

Kongu i Tajwanu. W projekcie, obok polskiego zespołu, biorą udział również uczelnie z Japonii i Indonezji.
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1 października 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, które powstało w Instytucie Geografii

w ramach koncepcji kształcenia nauczycieli geografii i przyrody GEO ETOS, realizowanej od roku akademickiego 2019/2020, jako część zadań projektu

„Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (POWR.03.01.00-00-P008/16). Pracownia mieści się na czwartym piętrze w salach 416

i 416A. To jedyna w Polsce pracownia, która symuluje naturalne, ale w wyższym standardzie niż w typowej placówce oświatowej, warunki szkolne.

Przestrzeń ma służyć do realizacji kursów zawodowych, przygotowujących studentów specjalności nauczycielskiej do wykonywania pracy w zawodzie

nauczyciela geografii, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie. Inwestycja została sfinansowana z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

oraz ze środków Uczelni i Instytutu Geografii.

Zakończone zostały prace związane z wdrożeniem wielojęzycznej

platformy online do nauki języka polskiego. Projekt realizowany w latach

2018–2020 przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej pod

kierownictwem dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP

współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+

Partnerstwa strategiczne.

Stworzona przez międzynarodowy zespół platforma skierowana jest

do obcokrajowców chcących rozpocząć naukę języka polskiego. Poza UP

w skład konsorcjum projektowego weszły: Uniwersytet Ostrawski

(Czechy), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa), Studio Gaus

GmbH (Niemcy), Edukácia@Internet (Słowacja), Inter-kulturo d.o.o.

(Słowenia).

Polski.info to darmowa wielojęzyczna platforma online, która łączy

w sobie naukę języka polskiego z wiedzą o kulturze i życiu codziennym

w Polsce.

W dniach od 16 do 22 listopada 2020 roku odbyła się kolejna edycja

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce, którego

wieloletnim partnerem jest Uniwersytet Pedagogiczny. Ponad dziewięć

tysięcy studentów uczestniczyło w prawie dwustu wydarzeniach

zorganizowanych przez trzydziestu trzech partnerów Światowego

Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2020.

Wykłady, warsztaty, gry, targi pracy – to wydarzenia, które

towarzyszyły tegorocznej edycji Tygodnia Przedsiębiorczości

w Uniwersytecie Pedagogicznym. Tym razem eksperci oraz słuchacze

spotkali się w rzeczywistości wirtualnej. W naszej Uczelni Światowy

Tydzień Przedsiębiorczości oficjalnie zainaugurował Prorektor

ds. Kształcenia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyły się

Wirtualne Targi Pracy zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier.

Wzięło w nich udział dwudziestu ośmiu wystawców reprezentujących

firmy biznesowe oraz instytucje z różnych sektorów.

Na uczestników czekały również webinary z udziałem

przedstawicieli takich firm, jak ABB, State Street, Akamai.

Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz

Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych zorganizowali

wirtualną rozgrywkę na najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo

społecznie odpowiedzialne. W grze mogli wziąć udział uczniowie

szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz absolwenci.
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Uniwersytet Pedagogiczny realizuje lub współrealizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty realizowane są na podstawie umów zawartych

z instytucją pośredniczącą – NCBiR.

Celem głównym tych projektów jest m.in. poprawa jakości funkcjonowania Uczelni, zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz

dostosowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu do potrzeb rynku pracy.

Zestawienie realizowanych w roku 2020 projektów w tabeli poniżej.

Tytuł projektu Okres realizacji Wartość projektu
Kwota 

dofinansowania
Opis projektu

Laboratorium zmysłów 09.2019-07.2023 1 105 474,66 zł 1 072 310,42 zł

Celem projektu jest realizacja działań w ramach tzw. Trzeciej Misji Uniwersytetu na rzecz aktywacji społecznej mieszkańców 

rewitalizowanego podobszaru Kazimierz Stare Miasto w Krakowie, jak również rozwijanie kompetencji pozwalających na 

poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Akademia młodego fizyka 09.2018-12.2020 178 025,00 zł 150 039,47 zł

Celem głównym projektu jest rozwój oferty UP im. KEN w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni, poprzez zaangażowanie

kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 200 uczniów/ennic rozwijających kompetencje w zakresie umiejętności 

matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia się do końca XII 2020r.

Akademia Mediacji 

Rówieśniczych
09.2018 -07.2020 93 876,36 zł 91 060,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji mediacyjnych oraz wiedzy prawnej u uczniów szkół 

podstawowych

Chcieć to MOOC - Rozszerzenie 

oferty edukacyjnej UP w zakresie 

zdalnego kształcenia”

10.2019 -09.2021 521 625,00 zł 505 975,00 zł

Celem projektu jest rozwój oferty UP im. KEN w Krakowie w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie 

kadry dydaktycznej w stworzenie i realizację kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla 480 studentów/ek I lub II stopnia 

studiów stacjonarnych do końca września 2021 r.

DUAL. Ponadnarodowa współp. 

w kierunku wspierania kształ. 

dualnego w placówkach szkol. 

i kształ. zawod.

08.2017-04.2020 1 230 360,40 zł 1 207 251,82 zł

Wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu przez min. 30 podm. w całym kraju, w ciągu 33 m-cy realizacji projektu, przy 

współp. z Partnerem ponadnarodowym nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle wypracowywanych w Polsce oraz w 

Belgii, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie syst. kształ. i szkolenia zawod. do potrzeb rynku pracy, ułatwi 

przechodzenie kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształ. i szkol. zawod. w wieku powyżej 18 roku życia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) powyżej 18 

roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

Ekonomia społeczna –

praktyczna, potrzebna 

i atrakcyjna

10.2018-11.2021 769 997,00 zł 648 953,47 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

u co najmniej 14 studentów/ek kierunku Ekonomia Społeczna realizowanego w UP im. KEN poprzez realizację kierunku w formie 

studiów dualnych we współpracy z pracodawcami do końca grudnia 2021 r.

Eksploratorium Twórczej 

Matematyki
09.2018-06.2020 485 538,24 zł 470 971,99 zł

Celem projektu jest rozwój oferty UP im. KEN w zakresie realizacji służebnej roli uczelni wobec państwa tzw. trzeciej misji 

poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w przygotowanie i realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z 22 szkół z całej 

Małopolski.

Kompetencje na Start UP 10.2017-09.2020 1 531 932,00 zł 1 531 932,00 zł

Głównym celem Projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie 

przedsiębiorczości dla 175 studentów Informatyki i Matematyki nauczycielskiej, będących na III roku studiów licencjackich 

i V roku jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym UP.
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Tytuł projektu Okres realizacji Wartość projektu
Kwota 

dofinansowania
Opis projektu

Kompetentny nauczyciel – mistrz 

i wychowawca
10.2018-09.2023 5 593 079,80 zł 5 425 287,40 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów wybranych kierunków nauczycielskich na drodze realizacji 

programów studiów opartych na Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli. Kluczowym zamierzeniem jest kształcenie 

młodych ludzi tak, aby mogli oni sprostać potrzebom i wyzwaniom gospodarki, rynku i społeczeństwa.

Małopolska Chmura Edukacyjna –

nowy model nauczania
01.2016-06.2023 3 462 718,18 zł 3 289 582,27 zł

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do wyboru odpowiedniego 

kierunku i rozpoczęcia nauki na studiach. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej 

optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. 

Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II
01.2016-06.2023 920 937,60 zł 828 843,84 zł

Celem projektu jest: • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,  • zapewnienie uczniom techników 

możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych 

dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,  • wzmocnienie współpracy 

pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie 

świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Mentoring NEETs 01.2019-08.2021 1 558 097,06 zł 1 511 197,06 zł

Celem projektu jest w okresie 32 m-cy wytworzenie, a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym 

konsorcjum publiczno-prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji 

społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani 

nieszkolącej się, tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) i ich wdrożenie przez minimum 16 

podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju.

Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny 

Prog. Kształ. Nauczycieli przedszkoli 

i klas I-III szkoły podstawowej

10.2018-09.2023 2 154 640,00 zł 2 154 640,00 zł

zakłada opracowanie Programu kształcenia nauczycieli w oparciu o Modelowy program kształcenia nauczycieli 

wypracowany w projekcie pozakonkursowym pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” 

przez MNiSW.

Poszukiwacze wiedzy 09.2018-07.2020 284 200,00 zł 239 523,76 zł

Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie 

realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 184 

uczniów/ennic rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy do końca 

VII 2020r

Przedsiębiorczy i odpowiedzialny 

społecznie obywatel”
09.2018-08.2020 150 800,00 zł 127 094,24 zł

Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie 

realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 100 

uczniów/ennic rozwijających kompetencje w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, 

rozwiązywania problemów i umiejętności pracy w zespole do końca VIII 2020r.

Uczelnia najwyższej jakości – UP to 

the TOP
10.2018-09.2022 13 712 646,04 zł 11 557 018,08 zł

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia w UP im. KEN poprzez wdrożenie Zintegrowanego 

Programu Rozwoju obejmującego zadania z zakresu zarządzania Uczelnią, podnoszenia kompetencji u co najmniej 394 

pracowników oraz podnoszenia kompetencji u co najmniej 772 studentów w okresie do końca IX 2022r.

Uniwersytet Drugiego Wieku 09.2019-07.2022 538 433,06 zł 522 084,20 zł

Głównym celem projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji 

uczelni, która pozwoli na podniesienie kompetencji 214 osób w wieku 30-50 lat i przyczyni się do zwiększenia 

zaangażowania w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnych 

i etycznym.
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Zestawienie zrealizowanych w roku 2020 usług komercyjnych.

Dla kogo? Przedmiot umowy (realizacja BRW) Całkowita wartość usługi 

Wartość usługi zrealizowanej 

w roku 2020

Innerco Sp. z o.o. (Instytut Techniki)

Przeprowadzenie badania właściwości materiałów, w tym badania wytrzymałości materiałów metalicznych, 

ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania i badanie ścieralności w zakresie tarcia 

suchego, jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ściernej 

w związku z planowaną realizacja projektu "Technologie i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ 

w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu"

136 530,00 zł 10 387,40 zł

BIOAGRA SA (Instytut Biologii)
Wykonanie badań wpływu warunków ozonowania na czystość mikrobiologiczną suchej frakcji 

pozanormatywnej ziarna kukurydzy
557 782,61 zł 175 203,16 zł

Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) -

(Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń

i Przesiedleń)

Merytoryczne opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaku ucieczki z Auschwitz rtm. Witolda Pileckiego - przez 

pracowników i współpracowników Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie.

84 996,59 zł 48 637,35 zł

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej (Centrum in-LAB)

Wykonanie przez Dzieła w postaci opracowania raportów końcowych 

a) Badania 3: Dokonanie oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w zakładach 

karnych w kontekście ich współpracy z pracodawcami i współpracownikami. W badaniu został wykorzystany 

sondaż diagnostyczny (PAPI) wśród 200 współpracowników osób osadzonych (innych niż badaniu 1-2) 

w zakładach karnych i 30 pracodawców.

b) Badania 4: Analiza postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób osadzonych w kontekście ich 

integracji zawodowej oraz potrzeb i wymagań rynku pracy. W badaniu wykorzystano wywiad przez telefon 

(CATI) wśród 20 pracodawców zatrudniających osoby osadzone i 20, którzy nie zatrudniają ich

16 996,14 zł 13 818,00 zł

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

(Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń

i Przesiedleń)

Udostępnienie fragmentów notacji wideo przez Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i 

Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
3 200,00 zł 2 601,63 zł

Animoon sp. z o.o. (Centrum in-LAB)
Przeprowadzenie badań dotyczących „Odbioru filmów animowanych przez dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz 

od 9 do 13 lat” - "Foczka Flo" oraz "Omul na krańcu świata"
6 000,00 zł 4 878,05 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(Instytut Geografii)

Dzieło polegające na opracowaniu publikacji z zakresu problematyki pracy badawczej p.n. „Ocena i prognoza 

wpływu antropopresji na ekosystemy terenów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” (nr badań: 

BKOM.RN.20.023

1 988,75 zł 1 625,00 zł

Wojewoda Małopolski _ Urząd Województwa 

Małopolskiego (Instytut Filologii Polskiej)

Organizacja i prowadzenia szkoły pilotażowej – cyklu szkoleń w formie stacjonarnej lub on-line dla nauczycieli 

pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji organizowanej w ramach projektu Małopolska przyjazna 

cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

119 524,80 zł 981,84 zł
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Analizę sytuacji finansowej, pozwalającą na ocenę funkcjonowania i wyciąganie wniosków, przeprowadzono za lata 2016–
2020 i połączono z identyfikacją aktualnych problemów wynikających z działań Władz poprzedniej kadencji, na podstawie czego
wdrożono w IV kwartale 2020 roku zestaw instrumentów zarządczych reformujących gospodarkę Uczelni.

Widoczny, postępujący regres działalności Uniwersytetu rozpoczął się w 2016 roku, który był ostatnim (do września 2020
roku), w którym Uczelnia osiągała równowagę i pozytywne wyniki finansowe we wszystkich obszarach, uzyskując wówczas
2,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 1,9 mln zł na działalności podstawowej oraz 0,9 mln zł na działalności dydaktycznej.
W kolejnych latach sytuacja uległa jednak pogorszeniu. W 2017 roku na działalności dydaktycznej odnotowano stratę
w wysokości 900 tys. zł, w 2018 strata wyniosła już 2,7 mln, a w 2019 wynik ujemny był na poziomie 1,6 mln zł. Niewiele lepiej
sytuacja kształtowała się na działalności podstawowej i operacyjnej, gdzie wynik księgowy był albo ujemny, albo kształtował się
blisko zera. Przedstawione wyniki stanowiły obiektywne przesłanki do dokonania głębszej analizy procesów zachodzących
w Uczelni.

Działalność finansowa

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego, powołane na kadencję 2020–2024, zastały zmuszone do zmierzenia się
z trudną sytuacją finansową i organizacyjną Uczelni. Po objęciu stanowiska Rektora, prof. dr hab. Piotr Borek w pierwszej
kolejności wyznaczył zadanie identyfikacji podstawowych przyczyn zaistniałego stanu, a następnie przygotowania i pilnego
przeprowadzenia procesu o charakterze restrukturyzacji.

Sporządzona analiza wykazała, że Uczelnia dysponuje potencjałem ilościowym na dobrym poziomie, co jest niezwykle
ważne z punktu widzenia działań naprawczych, zidentyfikowano jednak potrzeby w zakresie zarządzania, na które dodatkowo
negatywnie oddziaływały zaburzenia płynności finansowej.

Ze względu na utrudnienia w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania (przychodowych i kapitałowych), jako priorytet
ustanowiono wdrożenie działań naprawczych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie struktury kosztów,
wewnętrznych rozliczeń oraz większej partycypacji pracowników w obszarze identyfikacji źródeł kosztów i rozliczeń
poszczególnych obszarów i zadań.

Finanse
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Rok 2020 Uniwersytet zakończył wynikiem netto w wysokości 8 879,9 tys. zł.

Do podstawowych źródeł przychodów Uczelni należą: subwencja

i dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki, opłaty za usługi edukacyjne oraz pozostałe

przychody z działalności dydaktycznej (sprzedaż usług wydawniczych, hotelowych,

wynajem pomieszczeń, opłaty, organizacja konferencji, przychody dot.

edukacyjnych projektów unijnych i krajowych, przychody z działalności pomocniczej

– DS).

W roku 2020 UP otrzymał z MEiN subwencję w łącznej kwocie 154 831,9 tys. zł,

z czego:

• 152 943,4 tys. zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego
i badawczego,

• 1 888,5 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń
pracowników uczelni.

Subwencja podstawowa w roku 2020 była wyższa w stosunku do roku 2019

o 16,7%, co stanowi kwotę 21 956,9 tys. zł (subwencja w 2019 wynosiła 130 986,5

tys. zł).

Dodatkowo Uczelnia otrzymała dotacje

w łącznej kwocie 20 997,7 tys. zł,

w tym:

• 450,0 tys. zł na sfinansowanie
zwiększenia wysokości stypendiów
doktoranckich dla 30% najlepszych
doktorantów,

• 540,1 tys. zł dotacji podmiotowej
na finansowanie kosztów
związanych z utrzymaniem
aparatury naukowo-badawczej
/stanowiska badawczego (CDZWiP,
Suhora),

• 18 885,7 tys. zł na świadczenia dla
studentów i doktorantów,

• 634,9 tys. zł na zadania związane
ze stwarzaniem studentom
i doktorantom będącym osobami
z niepełnosprawnościami warun-
ków do pełnego udziału
w procesie kształcenia.

Podjęte działania naprawcze uwzględniały założenie, iż w trakcie realizacji procesu finansowego zbilansowania Uczelni, nie

nastąpią negatywne zmiany w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej oraz w sferze usług oferowanych przez Uczelnię.

Dezagregacja celu głównego na cele cząstkowe objęła wszystkie obszary działalności Uczelni. Ich realizacja zapewni osiągnięcie

celu nadrzędnego, co uwidoczniły już wyniki podsumowujące rok 2020, gdyż Uczelnia osiągnęła na całej działalności:

– przychody w wysokości 191 870,9 tys. zł, co stanowiło 100,5% wykonania planu;

– koszty w łącznej kwocie 182 981,4 tys. zł stanowiące 96,1 % planowanych.
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Na przychody z usług edukacyjnych składają się

w szczególności wpływy z tytułu opłat za studia stacjonarne

(m.in. opłaty za studia dla cudzoziemców, opłaty za

powtarzanie roku, przedmiotów), studia niestacjonarne,

studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Przychody te są

wyższe od planowanych o ok. 92 tys. zł, a w stosunku do roku

2019 wzrosły o 4,5%, czyli o kwotę 611, 9 tys. zł.

Przychody z usług edukacyjnych w latach 2018–2020 (w tys. zł).

2018 2019 2020 

Studia stacjonarne 940,2 1 098,1 874,7

Studia niestacjonarne 10 977,5 10 710,8 11 340,3

Studia podyplomowe 2 637,4 1 402,2 1 707,1

Kursy i szkolenia 194,9 386,2 287,0

14 750,0 13 597,3 14 209,1

Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej to
przychody z pomocy zagranicznej (program Erasmus),
przychody z projektów krajowych (Erasmus POWER, Edukacja
Wojskowa Studentów, Polonistyka Otwarta-NAWA)
i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych,
z organizacji sympozjów i konferencji, z opłat za dokumenty
i opłat rekrutacyjnych, przedsięwzięć dydaktycznych oraz
z pozostałych usług (m.in. CSiR, BG, UTW, opłaty
za przewody doktorskie i habilitacje), a także z wynajmu
pomieszczeń, opłat za akademiki, z usług hotelowych
i sprzedaży produktów.

W 2020 roku przychody te wynosiły 17 221,6 tys. zł
i były niższe od planowanych o 8 028,5 tys. zł, w tym
z działalności pomocniczej DS o 496,7 tys. zł. (plan to
25 250,1 tys. zł, w tym planowane przychody z DS-ów to
3 987,0 tys. zł). Niewykonanie dotyczy głównie przychodów
z projektów unijnych, a spowodowane było w dużej mierze
sytuacją pandemiczną, która wymusiła przesunięcie
realizacji niektórych projektów na rok 2021. Mniejsze od
planowanych były też przychody z działalności pomocniczej
(DS), na co również miała wpływ pandemia –
rekomendowane centralnie obniżenie opłat za akademiki,
drastyczne ograniczenie możliwości świadczenia usług
hotelowych.

W porównaniu z rokiem 2019 pozostałe przychody
z działalności dydaktycznej są niższe o 2 683,5 tys. zł,
a spadek dotyczy głównie przychodów z działalności
pomocniczej – niższe o 2 205,4 tys. zł, co stanowi spadek
o 61% w stosunku do roku poprzedniego.

Łącznie przychody z działalności dydaktycznej

w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 78 573,2 tys. zł

i były wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o 6 880,6 tys. zł

(rok 2019 – 171 692,6 tys. zł).
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Wielkość zobowiązań na koniec 2018 roku wynosiła

36.272.126,04 zł, a w 2019 roku wzrosła do

66.282.049,96 zł. Dzięki aktywnej polityce o charakterze

restrukturyzacyjnej w ostatnim kwartale 2020 roku

zobowiązania spadły do poziomu 53.558.953,90 zł.

W 2019 roku kapitał własny nie pokrywał majątku

trwałego, brak było zatem kapitału obrotowego, różnica

wynosiła 37 mln zł. Na koniec 2020 roku, w wyniku

podjętych działań, udało się odzyskać płynność

finansową, uzyskując kapitał obrotowy

w wysokości blisko 5 mln zł. Kapitały własne wzrosły ze

190 do 245 mln zł. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 29

mln zł, inwestycje długoterminowe wzrosły z 29 do 37

mln zł, a krótkoterminowe z 24 do 53 mln zł. Struktura

kapitałowo-finansowa uległa zatem zdecydowanej

poprawie. Sporządzone sprawozdanie finansowe za

2020 r., które zostało poddane badaniu przez biegłego,

potwierdziło, że Uczelnia uzyskała prawidłowe wyniki

finansowe. Sytuację finansową pozwalającą na ocenę

funkcjonowania i wyciąganie wniosków należy

rozpatrywać na podstawie analizy ex post w horyzoncie

min. 3–5 lat.

Jak pokazuje powyższe zestawienie, uczelnia uzyskała

w 2020 roku pozytywny wynik finansowy, osiągając pożądaną 5%

rentowność na poziomie porównywalnym z innymi uniwersytetami

w Polsce (UJ, UW), pierwszy raz w 75-letniej historii.

Dane w tys. zł
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Pedagogiczny

(działania naprawcze)

Rentowność Uczelni ogółem
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Działalność badawcza

Na przychody z działalności badawczej oprócz subwencji i dotacji na

utrzymanie potencjału badawczego składają się środki na realizację projektów

finansowanych przez NCN, NCBiR, środki na realizację programów lub

przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

i nauki, przychody ze sprzedaży projektów komercyjnych oraz opłaty rekrutacyjne

w Szkole Doktorskiej.

W roku 2020 przychody z działalności badawczej wyniosły 12 144,3 tys. zł

i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 1 060,3 tys. zł (wg danych za 2019

rok – 11 084,1 tys. zł).

64



Koszty

Ogółem koszty podstawowej działalności operacyjnej w roku 2020

ukształtowały się na poziomie 181 666,9 tys. zł i stanowiły 95,5%

planowanych kosztów, a w porównaniu do roku 2019 były niższe

o 1 394,9 tys. zł (183 061,8 tys. zł).

Największą pozycją w tej grupie są koszty wynagrodzeń osobowych

– 140 482,5 tys. zł, które stanowią 77,3% ogółu kosztów działalności

operacyjnej i które wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 6 922,2

tys. zł, tj. o 5,2% (w roku 2019 wynosiły 133 560,3 tys. zł i stanowiły

73% ogółu kosztów). Wartości te potwierdzają przyjęcie

ekstensywnego sposób rozwoju.

W porównaniu do 2019 roku nastąpił również wzrost kosztów

amortyzacji o 2 240,2 tys. zł – z 3 381,4 tys. zł w 2019 roku do 5 621,6

tys. zł w 2020 roku.

Dzięki działaniom wdrożonym w II połowie roku, spadły znacząco

koszty usług obcych, łącznie o 2 188,5 tys. zł – z 14 500,2 tys. zł

w 2019 roku do 12 311,7 tys. zł w 2020 roku, a ich wykonanie

w stosunku do planu wynosiło 65%.

Znaczny spadek zanotowano w kosztach podróży służbowych, bo

aż o 3 123,9 tys. zł. Ich wykonanie wynosiło ok. 18% kosztów

poniesionych w roku 2019 (rok 2020 – 681,1 tys. zł, rok 2019 – 3 805,0

tys. zł). Wpłynęła na to sytuacja pandemiczna i związane z tym

ograniczenie wyjazdów służbowych, jednak kluczem do racjonalnego

dysponowania środkami, stała się wprowadzona w tym czasie

dyscyplina kosztowa.
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Wynik finansowy Uniwersytetu Pedagogicznego za rok 2020 
to zysk netto w wysokości 8 879,9 tys. zł.



Wykonanie 2020 (w tys. zł) Wykonanie 2019 (w tys. zł) Zmiana %

Przychody z działalności dydaktycznej 178 573,2 171 692,6 4,0%

z tego:

Subwencje/dotacje z budżetu państwa 147 137,7 138 185,0 6,5%

Opłaty za usługi edukacyjne 14 209,1 13 597,3 4,5%

w tym: na studiach niestacjonarnych 11 340,3 10 710,8 5,9%

Pozostała działalność dydaktyczna 17 226,4 19 910,3 -13,5%

w tym: współfinansowanie ze źródeł zagranicznych 9 554,3 9 010,8 6,0%

Koszty działalności dydaktycznej 169 310,0 171 992,3 -1,6%

w tym: współfinansowanie ze źródeł zagranicznych 10 466,4 9 209,2 13,7%

Wynik na działalności dydaktycznej 9 263,2 -299,7 -3190,8%

Przychody z działalności badawczej 12 144,4 11 084,1 9,6%

z tego:

Subwencje/dotacje z budżetu państwa 8 485,2 7 338,9 15,6%

Środki na realizację projektów, programów (NCN, NCBiR, śr. ministra) 3 315,6 3 568,5 -7,1%

w tym: ze źródeł zagranicznych 30,3 89,7 -66,2%

Pozostałe 343,6 176,7 94,5%

w tym: sprzedaż usł. komercyjnych 326,2 176,7 84,6%

Koszty działalności badawczej 12 356,8 11 069,5 11,6%

w tym: sprzedaż usł. komercyjnych 327,3 162,2 101,8%

Wynik na działalności badawczej -212,4 14,6 -1554,8%

Zysk (strata) na podstawowej działalności operacyjnej 9 050,8 -285,1 -3274,6%

Pozostałe przychody operacyjne 642,5 1 033,5 -37,8%

Pozostałe koszty operacyjne 769,7 186,9 311,8%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -127,2 846,6 -115,0%

Zysk (strata) na  działalności operacyjnej 8 923,6 561,5 1489,2%

Przychody finansowe 510,7 158,6 222,0%

Koszty finansowe 544,8 146,5 271,9%

Wynik na działalności finansowej -34,1 12,1 -381,8%

Zysk (strata) brutto 8 889,5 573,6 1449,8%

Podatek dochodowy 9,6 8,5 12,9%

Zysk (strata) netto 8 879,9 565,1 1471,4%
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Sprawy socjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o Regulamin Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzony Zarządzeniem

nr R/Z.0201-9/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 25 kwietnia 2018

roku z późniejszymi zmianami.

Zakres świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych obejmuje:

• dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego w formie dopłat do

indywidualnego wypoczynku organizowanego przez pracowników i inne osoby

uprawnione;

• dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć

w formie:

– wyjazdów wypoczynkowych lub zdrowotnych letnich i zimowych,

– wyjazdów klimatycznych organizowanych w ciągu roku szkolnego dla

dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych,

– obozów wypoczynkowych stacjonarnych lub wędrownych;

• pomoc materialną w formie finansowej (zapomoga) udzielaną pracownikom oraz

emerytom i rencistom, dotkniętym wypadkami losowymi lub znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej;

• pożyczki na cele mieszkaniowo-remontowe.

Wydatki na pomoc socjalną i mieszkaniową w latach 2017–2020

 0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

5 143,0 5 010,0 5 … 5 355,5

789,0 787,2 746,1 456,1

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w tys. zł

część socjalna część mieszkaniowa

Należy odnotować znaczne zmniejszenie zainteresowania pożyczkami na

cele mieszkaniowe w porównaniu do lat poprzednich.
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Stan funduszu na początek roku wynosił 2 449,2 tys.
zł, w tym saldo pożyczek mieszkaniowych – 2 104,8 tys. zł,
w dyspozycji – 344,4 tys. zł.

Zwiększenie – 5 162,2 tys. zł: z tytułu odpisu – 5 104,6

tys. zł, z tytułu odsetek – 57,6 tys. zł.

Z funduszu socjalnego pokryto:

• dopłaty do wczasów, kolonii i obozów w kwocie 4 009,8 tys. zł,
• zapomogi (w tym świąteczne) dla pracowników i emerytów w kwocie

1 345,7 tys. zł.

Na działalność socjalną w 2020 roku wykorzystano 100% odpisu na ten rok.



Fundusz Pomocy Materialnej Studentów 

Saldo funduszu na koniec 2019 roku wynosiło

2 416,7 tys. zł. Przychody FPMS to dotacja budżetowa

w wysokości 18 885,7 tys. zł oraz niepobrane stypendia

z lat poprzednich w kwocie 3,7 tys. zł.

Podstawowe koszty FPMS to:

 stypendia dla studentów i doktorantów –
15 649,5 tys. zł,

 zapomogi dla studentów i doktorantów –
147,9 tys. zł,

 stypendia ministra za znaczące osiągnięcia –
119,0 tys. zł.

Stan środków FPMS na koniec 2020 roku to kwota 5 389,7 tys. zł i jest ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2019 przy

porównywalnej kwocie dotacji – 18 821,3 tys. zł w 2019 r.

Fundusz zasadniczy

Stan funduszu na początek 2020 wynosił 189 583,0 tys. zł. Fundusz zasadniczy został zwiększony o kwotę 47 178,1 tys. zł,

a spowodowane było to głównie korektą księgowania obligacji Skarbu Państwa w wysokości 44 525,0 tys. zł. Na koniec 2020

roku stan funduszu zamknął się kwotą 236 761,1 tys. zł.
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Pozostałe informacje rzeczowe

Liczba studentów ogółem na koniec 2020 roku wynosiła 12 964, w tym studentów studiów zaocznych – 3 038 i była mniejsza

od planowanej o 816 (w tym studentów zaocznych o 92). Jednak w wyniku wprowadzenia nowej polityki, nastąpił wzrost

w stosunku do roku poprzedniego o 12,4%, tj. o 1 428 osób.

Wzrosła liczba doktorantów w Szkole
Doktorskiej z 29 w roku 2019 do 60 w roku 2020,
natomiast zmalała liczba uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich o 38
i wynosiła na koniec 2020 roku 104 uczestników.

Ogółem liczba doktorantów oraz uczestników
studiów doktoranckich na koniec 2020 roku
wynosiła 163 i była mniejsza o 7 osób.
W stosunku do planu, liczba ta jest mniejsza o 52
osoby.

Koszty remontów w roku 2020 wyniosły 641,2 tys. zł, co stanowiło 34% zaplanowanych i oznaczało ich zmniejszenie
w stosunku do poprzedniego roku o 3 056,7 tys. zł.

Natomiast nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i WNiP wzrosły w roku 2020 o 8 489,1 tys. zł i wynosiły 14 041,2 tys. zł, co
oznacza realizację planu na poziomie 96,3%.
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Inwestycje i remonty.

Zrealizowane zadania inwestycyjno-remontowe w roku 2020:

• zakończenie inwestycji realizowanej w ramach projektu „Design, kultura,

nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim

Kazimierzu”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego 2014–2020. Wartość całej inwestycji to

12 164 738,05 zł, kwota dofinansowania – 7 385 118,91 zł;

• zakończenie I etapu zamierzenia „Konserwacja zespołu komponowanej

zieleni fortecznej w Forcie Pancernym 52 ½ N Skotniki”. Wartość umowy –

88 883,24 zł, dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 75 550,75 zł;

• zakończenie zamierzenia „Kompleksowe wyposażenie Cyfrowej Pracowni

Językowej”. Wartość prac – 42 667,31 zł;

• wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych
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Siedziba CDZWP Fort Skotniki. Fot Mariusz Solarz

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze w Gorcach (1000 m n.p.m.) 

Siedziba CDZWP Fort Skotniki. Fot Mariusz Solarz

pozwoleń na wykonanie

fundamentów, montażu

kopuły astronomicznej

i teleskopu na terenie

Obserwatorium Astrono-

micznego UP na Suhorze

– wartość umowy

21 894,00 zł.



Inwestycje i remonty.

Zrealizowane zadania inwestycyjno-remontowe w roku 2020:

• wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla Hali Sportowej UP –

wartość prac: 157 440,00 zł. Inwestycja ta nie weszła w kolejny etap realizacji ze względów formalnych i finansowych.

• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku przy ul. Studenckiej –

wartość prac: 4 999,95 zł.

• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji pomieszczenia magazynowego nr 320N wraz z częścią holu

komunikacyjnego oraz pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie laboratoryjne spektrometrów – wartość prac:

45 000,00 zł.

• remont wnętrz sal 416 i 416A w budynku przy ul. Podchorążych 2 – wartość prac: 134 836,07 zł.

• wykonanie wielobranżowej koncepcji będącej podstawą do przygotowania przetargu na dokumentację projektowo-

kosztorysowej dla budowy hali sportowej – wartość prac: 111 930,00 zł.

Otwarcie interaktywnej wystawy
„Autostrada Dźwięku”.

Fot. Grzegorz Wajda.
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Począwszy od września 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są działania o charakterze
restrukturyzacyjnym, których celem nadrzędnym jest uzyskanie równowagi finansowej, spójności procesów oraz przygotowania platformy
do wdrożenia planu intensywnego rozwoju. Wymusiło to konieczność wdrożenia odpowiednich procesów przeobrażenia lub nierzadko
uwspółcześnienia struktur i powiązań w praktycznie wszystkich obszarach działalności. Rozwój Uczelni w obecnych realiach, kiedy jej
funkcjonowanie winno być traktowane jak działanie każdego podmiotu gospodarczego, jest w dużej mierze determinowany ciągłymi
przemianami systemu ekonomicznego oraz uwarunkowań zewnętrznych.

Aby sprostać wymaganiom procesu globalizacji oraz wynikającym z nich nowym wyzwaniom (merytorycznym, technologicznym,
naukowo-dydaktycznym czy informacyjnym), Uczelnia zmuszona jest dążyć do rozwoju, jednak równolegle do poszukiwania i realizowania
przedsięwzięć przystosowawczych. Oznacza to, poza potrzebą zmian systemowych czy ustawowych, również przebudowę
i unowocześnienie struktury działalności Uczelni oraz jej zasobów i potencjału, a także zmiany w krytycznych dla funkcjonowania Uczelni
obszarach – strategii, sposobów i metod zarządzania.

Wszystkie te działania realizowane i oceniane są w trzech perspektywach: makro-, mezo- i mikroekonomicznej. Każda z nich cechuje
się ukierunkowaniem na inne modyfikacje struktury oraz ma w perspektywie do spełnienia odmienne cele. Najistotniejszą dla rozwoju jest
skala mikroekonomiczna, która obejmuje sferę naprawczą i rozwojową. Dlatego właśnie opracowano i przyjęto wewnętrzny program
o charakterze naprawczym, który to proces jest systematycznie wdrażany z horyzontem czasowym do końca 2022 roku, aby
w kolejnym kroku przejść do fazy rozwoju.

PODSUMOWANIE

Obszar podlegający zmianom Cel cząstkowy Elementy oddziaływania

Organizacyjny

- poprawa przepływu informacji

- zmniejszenie bezwładności decyzyjnej

- implementacja nowoczesnych systemów pracy

- zdefiniowanie odpowiedzialności

- struktura organizacyjna

- procesowa organizacja działalności

- odpowiedzialność za zadania (także koszty)

Naukowo-dydaktyczny

- utrzymanie standardu kształcenia

- dostosowanie struktury kształcenia do potencjału

- orientacja na poprawę jakości nauki i obsługi studenta

- procesowa organizacja działalności

- zadaniowe rozliczanie kadry

- pozyskanie środków na działalność naukową

- marketing

Techniczno-administracyjny

- podporządkowanie działań zaplecza zapotrzebowaniu kształcenia oraz 

możliwościom finansowym

- poziom techniczny adekwatny do budżetu

- poprawa efektywności pracy administracji

- strategia inwestycyjna (odnowa majątku i infrastruktury)

- procesowa organizacja działalności

- system wspomagania zarządzania

- zadaniowe rozliczanie kadry administracyjnej

Ekonomiczny

- sprawny system informacji zarządczej

- budżetowanie

- pełne rozliczanie kosztów

- identyfikacja źródeł kosztów

- zintegrowany system informatyczny

- kontroling

- zadaniowe rozliczanie kadry

Personalny

- skuteczny system motywacyjny

- wynagrodzenie nie za pracę, a za efekty pracy

- zmniejszenie specjalizacji

- zadaniowe rozliczanie kadry

- zmiany w zatrudnieniu, RW

- kontrola nad systemem wynagrodzeń
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie intensywnie pracuje nad uatrakcyjnieniem oferty, przeprofilowaniem działania,
zwiększeniem liczby studentów w ramach wszystkich form kształcenia. Obecna rekrutacja potwierdziła, że 10 kierunków
będących w ofercie UP nie uzyskuje akceptacji maturzystów, dlatego należy oczekiwać decyzji o ich zawieszeniu lub wygaszeniu.

Uniwersytet działa w oparciu o ustalony sposób zarządzania Uczelnią zawierający określony katalog narzędzi – wprowadzono
decentralizację, nowe zasady w zakresie polityki zatrudnieniowo-płacowej, uwzględniającej kryteria merytoryczne oraz aspekt
społeczny, zarządzanie odbywa się poprzez przekazanie zadań do ustalonych ośrodków odpowiedzialności, kierowanych przez
kompetentne osoby.

Podsumowując ten trudny dla Uczelni okres, należy podkreślić, że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przestrzega
obowiązujących przepisów prawa; decyzje podejmowane są zgodnie z zasadami gospodarności i interesem Uczelni.
Systematycznie prowadzone kontrole potwierdziły właściwy kierunek działania obecnych Władz Uczelni, nie wnosząc zastrzeżeń
do sposobu rozwiązywania nagromadzonych przez ubiegłe lata problemów. W stosunku do wszelkich zgłoszonych wątpliwości
złożono rzeczowe wyjaśnienia, a żadna sprawa nie została pozostawiona bez merytorycznego rozpatrzenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizacja programu dotyczy zmian w ramach obecnego potencjału, wprowadzonych
poprzez reorganizację, rozumianą jako usprawnienie i udoskonalenie procesów oraz transformację zasobów.

Pierwszy obszar zakłada doskonalenie i usprawnianie systemów, zwiększenie aktywności i jej efektów, co
w przypadku Uczelni oznacza analizę i racjonalizację w zakresie liczby studentów, prowadzonych badań, wdrożeń etc. Natomiast
reorganizacja polega na ograniczeniu niekorzystnych zjawisk oraz likwidacji słabych ogniw i ma na celu przeprojektowanie oferty,
wygaszanie nierentownych kierunków i transformację zatrudnienia. Podstawowym celem działań jest utrzymanie
akceptowalnego poziomu płynności finansowej Uczelni, umożliwiającego realizację zadań na dotychczasowym poziomie
z zapewnieniem perspektywy rozwoju.

Podkreślić należy, że w całej koncepcji postawiono przede wszystkim na zatrzymanie negatywnych zjawisk i tendencji oraz
utrzymanie dotychczasowego poziomu działalności. Działania, które udało się przeprowadzić w IV kwartale, zaowocowały
uzyskaniem pożądanego wyniku finansowego, a potwierdzeniem właściwie obranego kierunku i skuteczności wprowadzonych
reform było jednorazowe zwiększenie subwencji o kwotę 10 mln zł.
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Załączniki:

• Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
• Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania

finansowego za 2020 rok.
• Sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowo-finansowego

za 2020 rok.
• Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za

2020 rok.
• Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego za 2020 rok.
• Uchwała Rady Uczelni w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego
za 2020 rok.


