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Misja Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej
Misją Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni jest kształcenie studentów i podejmowanie
problematyki badawczej w obszarze wiedzy przynależnej naukom społecznym.
W tym zakresie, i w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych,
uczelnia
dąży do
upowszechniania wiedzy i poszukiwania prawdy, dba o swobodę wymiany poglądów, chroniąc przy
tym wartości chrześcijańskie i kształtując postawy patriotyczne.
Głównym celem Uczelni jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zarówno
wiedze ogólną jak i specjalistyczną, a także umiejętności praktyczne, pozwalające na atrakcyjną prace
w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą.
W ten sposób WSKS przyczynia się do budowania kapitału intelektualnego i społecznego Gdyni oraz
Pomorza, dąży do wzbogacania jakości życia w mieście i w regionie.
Rozwija osobowość studentów i wyrabia umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania
wiedzy oraz zdolności krytycznego myślenia.
Pobudza kreatywność i kształci umiejętności racjonalnego i etycznego korzystania z nowoczesnych
technik komunikacyjnych.
Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pielęgnuje kulturę narodową i dziedzictwo regionalne.
W tym celu prowadzi systematyczną działalność w zakresie badań i popularyzacji
przemian kulturowo-cywilizacyjnych Gdyni i Pomorza.

tradycji oraz

Wspomaga władze samorządowe wiedzą ekspercką, zaś mieszkańców wzbogaca publikacjami z
zakresu tożsamości i przeobrażeń cywilizacyjnych miasta i regionu.

Strategia Uczelni
Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni na lata 2012 -2020, oparta jest o
trzy priorytety i uwzględnia podstawowe założenia strategii rozwoju Gdyni oraz województwa
pomorskiego.
Priorytet 1.
Studia i kształcenie
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej dąży do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków
kształcenia, dba o ich indywidualny i społeczny rozwój, daje satysfakcję ze studiowania, a
absolwentów wyposaża w wysokie kwalifikacje i kompetencje, umożliwiając im skuteczne
funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.
Uczelnia dba o opinie studentów i absolwentów oraz pracodawców odnoszących się do programów
kształcenia, jakości prowadzonych zajęć i kompetencji absolwentów. Opinie te wykorzystuje do
modernizacji i doskonalenia procesu dydaktycznego

WSKS dostrzega i dostosowuje się do potrzeb otoczenia społecznego i gospodarczego miasta,
regionu i kraju poprzez:
1) utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów, zgodnie z Uczelnianym Systemem
Zapewnienia Jakości Kształcenia i potwierdzonego opiniami Państwowej Komisji
Akredytacyjnej;
2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia kształcenia na już istniejących
kierunkach i specjalnościach;
3) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju nowych specjalności studiów,
4) motywację pracowników naukowo-dydaktycznych w kierunku tworzenia materiałów
dydaktycznych i publikacji dostępnych także dla mieszkańców Gdyni oraz materiałów
elektronicznego nauczania na odległość;
5) uruchomienie studiów magisterskich;
6) rozwój studiów podyplomowych, a zwłaszcza studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Uczelnia dbając o wysoką jakość kształcenia i wzbogacając ofertę studiów dostosowuje kierunki i
programy studiów do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmian na rynku pracy,
dąży do uruchomienia studiów drugiego stopnia,
wspiera działania umożliwiające indywidualizację procesu kształcenia,
stwarza warunki do studiowania przez osoby niepełnosprawne,
dąży do uruchomienia studiów o charakterze interdyscyplinarnym,
promuje i podejmuje działania do upowszechniania kształcenia ustawicznego.

Priorytet II
Badania naukowe i upowszechnianie wiedzy
Racjonalne gospodarowanie zgromadzonym kapitałem intelektualnym kadry naukowo-dydaktycznej
oraz wzmacnianie jej potencjału, kreatywności i innowacyjności poprzez:
1) pozyskiwanie do współpracy młodych profesorów i doktorów habilitowanych oraz zatrudnianie
uzdolnionych osób,
2) zachęcenie do mobilności nauczycieli akademickich w ramach wymiany międzyuczelnianej i
międzynarodowej,
3) tworzenie zespołów badawczych i interdyscyplinarnych współpracujących z otoczeniem
społecznym i gospodarczym miasta i regionu,
4) poszerzanie udziału osób w badaniach nad różnymi zagadnieniami tożsamości kulturowocywilizacyjnej Gdyni i Pomorza,
5) prezentowanie w corocznych konferencjach wyniki badań i dociekań naukowych w zakresie
rozwoju cywilizacyjnego miasta i regionu.
Priorytet III
Powiększanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej uczelni
Zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej poprzez:
1) modernizację pomieszczeń dydaktycznych i zapewnienie dostępu do sieci
szerokopasmowego internetu,
2) modernizację biblioteki uczelnianej i powiększanie jej zbiorów,
3) modernizację pomieszczeń dydaktycznych pod kątem ich łatwej dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
4) unowocześnienie sal wykładowych poprzez zainstalowanie w nich na stałe urządzeń
multimedialnych z dostępem do bezprzewodowego internetu
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