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1. Wprowadzenie: rys historyczny

Tradycje polonistyki i szeroko 
-1818). W tym 

j; sekretarz UW w latach 1823-1830), Samuel 

porównawczej).

Dmochowski. 

nowsza tradycja pierwszego trzydziestolecia XX w., kiedy to dyscypliny filologiczne 
-

wybit –
Budzyk, Zofia Szmydtowa (literaturoznawcy), Jan Baudouin 

– Ryszard 
Ganszyniec, Gustaw Przychocki, Adam Krokiewicz, 
Kumaniecki.

ze – oprócz 
– takich badaczy, jak: Maria Renata 

Mayenowa, Janina Kulczycka-Saloni, Maria Straszewska, Eugeniusz Sawrymowicz, 
Jan Kott, , Artur Sandauer -

literaturoznawcy); Halina Koneczna, Halina Kurkowska, Danuta 
Buttler, Barbara Bartnicka, Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, Halina 

-
Oktawiusz Jurewicz (filologowie klasyczni); Józef Magnuszewski, 

-

– jnym 
–

istyki 
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w innych uwarunkowaniach organizacyjnych.
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w kulturoznawstwa.

jego 

od lat prowadzone prace nad budowaniem 
archiwum historii polonistyki

absolwentów polonistyki warszawskiej. Od 1915 roku do 2015 roku studia 

(obecnie 
prowadzone jest nie tylko 

studiów o charakterze socjologicznym
jednostki.

2. Wizja i misja

Wizja

dla zaspokojenia lokalnych potrzeb), 
a jego pracowników

ynarodowym)
komunikacyjnym (popularyzacyjnym, informacyjnym i 
zasobów naukowych i dydaktycznych).
pracowników jest wynikiem wykorzystywania w badaniach dorobku teoretycznego

motywacyjne, wsparcie w pozyskiwaniu grantów i publikowaniu/upowszechnianiu 
wyników ). 

i ponadregi
ie wspomaga swych absolwentów 

w

i propracownic .

Misja

, i ich 
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i narodowej, w rozumieniu obywatelskim.

i popularyzacja
diachronicznym i synchronicznym, miejscem literatury i kultury polskiej w cywilizacji 

i
zadaniami Wydzia omunikacji publicznej zgodnie 
z szerzeni
i wiedzy o kulturze polskiej poza granicami kraju oraz przyswajanie polskiemu 

rodzimej i .
– –

ce 

, humanistów
i elity kulturalne Rzeczypospolitej. 

naukowo-
sprostania wymogom nowoc starania zarówno 
o zachowanie wysokiej autonomii reprezentowanych dyscyplin badawczych, jak 
i

z u

kultury polskiej, jak i humanizmu europejskiego. Pogodzenie 

wiedzy z zakresu humanistyki 

iteraturo-, kulturo-

humanistycznych.
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3. Diagnoza stanu jednostki

a. Zasoby (materialne i niematerialne)

Warszaws

logopedyczne oraz, z ILP i IJP, 
studia polonistyczne

i renesansowe
nawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego 

Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” (Centrum prowadzi 
kiego dla 

cudzoziemców).

studentów oraz 377 doktorantów, funkcjonuje 10 programów studiów 
podyplomowych i 12
zatrudnionych jest 303 pracowników (w tym 209 na etatach naukowych).
kadry naukowej i administracyjnej jest najistotniejszym niematerialnym zasobem 
W dry 
i ograni W

liczba studentów stacjonarnych 
W

zakwalifikowanych kandydatów na inne studia
jlepszych absolwentów liceów uczelnie zagraniczne).

Braku tego w stop nie kompensuje stopniowa rozbudowa oferty 
podyplomowej i specjalizacyjnej.

5 bibliotekami (literaturoznawczo-
, ), 3

, lokalami IFK 
w oraz przestrzeniami administracyjnymi 

uzyskana i remontowa Centrum Logopedycznego). Mimo 
rozbudowy i stopniowej modernizacji bazy lokalowej
– zarówno dla potrzeb dydaktycznych (brak przede wszystkim odpowiedniego 

sal), jak i pracowniczy

).

b. Analiza otoczenia 

Czynniki polityczno-prawne

bardzo 
utrudnia sensowne strategiczne planowanie. 
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i
przy

owego, nie usprawnia f – lecz 
w

dla wyzwanie
, polskiej humanistyki: w tych zadaniach, 

sytuacja 

które –
– ma szanse zw

Wiele energii, zamiast
imity 

rekrutacyjne na poziomie
angielskiego w publikacjach polonistycznych).

Czynniki ekonomiczne

owników naukowo-dydaktycznych 
i

-learningu.

–

anych przez pracowników 
grantów, a tym samy
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–
modernizacyjne i szkoleniowe, przyznanie premii motywacyjnych.

specjalnej dotacji dla doktorantów i

Czynniki technologiczne

Mo

multimediów w salach dydaktycznych), brak je
w

kadr w zakresie 

netowej dla promocji
oraz 

Czynniki 

Istotnym czynnikiem, który 
w
z
a

studiów 
humanistycznych

Kandydatów zdolnych do 

konkurencyjnych, w tym z uczelni zagranicznych). esowanie 
studiami na Wydziale ze strony studentów zagranicznych

: wynika to ze 

cznej jest w przypadku studiów polonistycznych ograniczony.

w torami wspó
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pracownicy, a zawi celów badawczych. 

rzej 
j

jedna 
z

j A+

Budowa systemów komunikacji i promocji/zwi
i .

Budowa systemów wsparcia pracowników naukowych.

Budowa systemów motywacyjnych dla wszystkich kategorii pracowników.

/zadania: zinstytucjonalizowanie wsparcia w pozyskiwaniu 

aktualizowanych baz danych
szkolenia, bazy ekspertów itp.); stworzenie systemu przekazywania publikacji
i opracowanie systemu promocji; stworzenie

komisji do opraco
w poszczególnych dziedzinach i przeprowadzanie ankiet tematycznych na Wydziale

2. 

/doktorantów.

.

Usprawnienie systemu praktyk /wsparcie absolwentów w poszukiwaniu pracy.

.

.

zania:

bazy absolwentów/instyt

w poszczególnych dziedzinach i przeprowadzanie ankiet tematycznych na Wydziale

3. 

Wzmacnianie mech
rozbudowie systemu przedstawicielskiego).

Utrzymanie i wzmacnianie dotychczasowych zasad zatrudnienia –
merytorycznych i niedyskryminacyjnych.
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Budowa systemów wsparcia i motywacji.

.

.

: stworzenie komisji do opracowania 
lnych dziedzinach i przeprowadzanie ankiet 

tematycznych na Wydziale/opracowanie innych systemów komunikacji; opracowanie 
transparentnych systemów merytorycznej oceny i przekazywania informacji 
zw onych ; opracowanie systemów 

Dokumenty wykorzystane w opracowaniu

-2016
oku

4. Raporty samooceny WZZJK 2012-2015

8


