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1. Prezentacja Wydziału Technologii Drewna 

 

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został utworzony 

11 października 1954 roku w wyniku przekształcenia Oddziału Technologii Drewna na 

Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, jako czwarty samodzielny wydział 

Uczelni. Będąc drugim wydziałem wyższej uczelni w Polsce prowadzącym badania naukowe 

i działalność dydaktyczną z zakresu drzewnictwa Wydział Technologii Drewna uzyskał 

w roku 1963 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w roku 1970 – doktora 

habilitowanego. Od roku 1992 (po nowelizacji wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych), 

Wydział nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie 

drzewnictwa. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na Wydziale Technologii Drewna 

zatrudnionych jest 65 nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów 

habilitowanych. Ponadto Wydział zatrudnia 34 pracowników inżynieryjno-technicznych 

i 3 administracyjnych. W ostatnich kilku latach dokonano przekształceń struktury 

organizacyjnej Wydziału znosząc niektóre z dotychczas istniejących jednostek 

organizacyjnych i włączając je w skład innych. Obecnie Wydział Technologii Drewna tworzą 

następujące jednostki: 

1. Instytut Chemicznej Technologii Drewna, w tym: 

 - Zakład Chemii Drewna i Produktów Leśnych, 

 - Zakład Chemicznego Przerobu Drewna, 

 - Zakład Ochrony i Konserwacji Drewna, 

 - Zakład Technologii Celulozy i Papieru. 

2. Katedra Chemii, w tym: 

 - Zakład Chemii Analitycznej, 

 - Zakład Chemii Ogólnej, 

 - Zakład Chemii Organicznej, 

 - Zakład Fizykochemicznych Metod Instrumentalnych, 

 - Laboratorium Analiz Zanieczyszczeń Środowiska. 

3. Katedra Meblarstwa, w tym: 

 - Zakład Projektowania Mebli, 

 - Zakład Projektowania Systemów Przemysłowych. 

4. Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, w tym: 

 - Zakład Cieplnych Procesów Przemysłowych, 

 - Zakład Higieny i Ochrony Pracy, 

 - Zakład Mechaniki i Konstrukcji Drewnianych. 

5. Katedra Nauki o Drewnie. 

6. Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, w tym: 

 - Zakład Obróbki i Obrabiarek do Drewna, 

 - Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn. 

7. Katedra Tworzyw Drzewnych, w tym: 

 - Zakład Automatyki i Informatyki, 

 - Zakład Klejenia i Uszlachetniania Drewna, 

 - Zakład Mechanicznej Technologii Drewna, 

 - Zakład Tworzyw Drzewnych. 
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Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału posiadają wyodrębnione sale ćwiczeniowe, 

laboratoria i pracownie, które zlokalizowane są w jednym budynku (poza Katedrą Chemii). 

W salach tych mogą być jednocześnie realizowane zajęcia z blisko 600 studentami. Część 

laboratoriów i pracowni zlokalizowana jest w hali, co pozwala na prowadzenie badań w skali 

półtechnicznej. Wydział dysponuje również 3 salami wykładowymi odpowiednio na 190, 150 

i 60 studentów. Każda z sal wykładowych wyposażona jest w sprzęt audiowizualny. Ponadto 

w trzech jednostkach organizacyjnych Wydziału funkcjonują wydzielone lokalowo pracownie 

komputerowe zabezpieczające potrzeby związane z prowadzeniem zajęć z przedmiotów 

informatycznych oraz projektowo-technologicznych, w realizacji których korzysta się ze 

specjalistycznego oprogramowania. 

 

Wydział prowadzi studia dwustopniowe, stacjonarne na trzech kierunkach, tj. technologia 

drewna, projektowanie mebli i inżynieria biotworzyw i niestacjonarne na kierunku – 

technologia drewna. Na studiach stacjonarnych na kierunku technologia drewna studenci 

pierwszego i drugiego stopnia studiów mają do wyboru cztery specjalności: 

 chemiczną technologię drewna, 

 mechaniczną technologię drewna, 

 meblarstwo, 

 ochronę i modyfikację drewna. 

Studia niestacjonarne na kierunku technologia drewna na obu stopniach ograniczone są do 

dwóch specjalności: 

 mechanicznej technologii drewna, 

 meblarstwa. 

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby kandydatów. Program studiów przyjęty 

przez Radę Wydziału w 2012 roku, wraz z późniejszymi zmianami, spełnia wymagania 

Krajowych Ram Kwalifikacji. 

 

Na Wydziale prowadzone są także studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia), które są 

adresowane do absolwentów technologii drewna oraz innych kierunków zbieżnych 

z kształceniem na Studiach Doktoranckich. Absolwenci tych studiów przeprowadzają 

przewody doktorskie na Wydziale Technologii Drewna, uzyskując stopień doktora nauk 

leśnych w zakresie drzewnictwa. 

 

Ponadto w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale zostały również uruchomione 

dwusemestralne studia podyplomowe „Drewno i tworzywa drewnopochodne 

w budownictwie”, które prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Ich celem jest 

przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu: nowoczesnych systemów budowlanych z drewna 

i materiałów drewnopochodnych, systemów produkcji, właściwości i zastosowania 

w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych oraz izolacji termicznej 

i wilgotnościowej budowli, ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia. 
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2. Misja Wydziału Technologii Drewna 

 

Misją Wydziału Technologii Drewna integralnie związaną z misją Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu jest: 

 kształcenie na najwyższym poziomie, z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak 

aby odpowiadało ono potrzebom współczesnej gospodarki i społeczeństwa opartego 

na wiedzy, 

 propagowanie postaw otwartości na wiedzę oraz uczciwości, rzetelności naukowej 

i zawodowej, kształtowanie osobowości i postaw obywatelskich młodzieży 

akademickiej, 

 dbanie o rozwój intelektualny młodzieży i pracowników,  

 zapewnienie dostępu do wiedzy i studiów,  

 kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry spełniającej oczekiwania szeroko 

rozumianego drzewnictwa oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego, 

 prowadzenie badań wnoszących nowe wartości do nauki oraz innowacyjne 

rozwiązania dla praktyki, 

 upowszechnianie osiągnięć naukowych na forum krajowym i międzynarodowym. 

 

 

3. Wizja Wydziału Technologii Drewna 

 

Realizując założenia Strategii rozwoju Wydział będzie: 

 silnym ośrodkiem prowadzącym badania naukowe w zakresie drzewnictwa i badań 

interdyscyplinarnych, 

 atrakcyjnym miejscem dla zdobywania wiedzy oraz liderem kształcenia w Polsce 

w obszarze technologii drewna, projektowania mebli oraz inżynierii biotworzyw, 

 zapewniać ciągłość kształcenia kadr dla gospodarki, z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb edukacyjnych, przez tworzenie oryginalnych programów studiów 

i sposobów kształcenia, 

 cenionym partnerem dla podmiotów gospodarczych kreującym wizje rozwoju branży 

drzewnej i pokrewnych, 

 jednostką naukową posiadającą nowoczesną infrastrukturę, sprawnie zarządzaną, 

dbającą o rozwój kadr i bazy materialnej, efektywnie prowadzącą badania 

i kształcenie. 

 

 

4. Analiza ograniczeń i szans rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

 

4.1. Związek badań i studiów prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna z misją 

i strategią rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

W „Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022”, która 

została przyjęta uchwałą Senatu nr 345/2016, stwierdzono, że Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu jest nowoczesną uczelnią akademicką pełniącą funkcje dydaktyczne i badawcze 

nakierowane na szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze. Celem Uniwersytetu jest taki 
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jego rozwój, by był nowoczesną uczelnią przyrodniczą, liderem kształcenia i aktywności 

badawczej m.in. w szeroko rozumianych naukach leśnych. Za kluczowe uznaje się te 

badania i kierunki kształcenia, które wychodzą naprzeciw współczesnym problemom 

kraju i Wielkopolski. Jednocześnie stwierdza się, że misją Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu jest m.in. upowszechnianie osiągnięć naukowych na forum krajowym 

i międzynarodowym, transferu wiedzy do praktyki społeczno-gospodarczej oraz tworzenie 

więzi z przemysłem. Uniwersytet oferuje i rozwija kierunki studiów pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia przygotowując specjalistów dla intensywnie rozwijających się sektorów 

gospodarki Polski i Europy, w tym z obszaru drzewnictwa. W tym samym dokumencie 

wskazuje się na główne kierunki badawcze, a wśród nich znajdują się między innymi 

„Racjonalne wykorzystanie i przerób drewna oraz innych surowców pozyskiwanych z lasów”, 

„Modyfikacje właściwości drewna, poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących 

tworzyw drewnopochodnych”, „Nowoczesne biotworzywa otrzymywane z surowców 

lignocelulozowych”, „Ochrona i konserwacja drewnianych obiektów dziedzictwa 

narodowego” oraz „Personalizacja mebli i rozwój procesów masowej indywidualizacji ich 

produkcji”. 

 

Sektor leśno-drzewny ma kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej zarówno w sferze 

produkcji i usług, jak i w sferze konsumpcji. W przemysłach drzewnym, meblarskim 

i celulozowo-papierniczym zatrudnionych jest 330 tysięcy osób, co stanowi około 2,5% ogółu 

zatrudnionych w całej gospodarce. Przemysły te wytwarzają także około 10% produktu 

krajowego brutto, a ich wyroby stanowią kilkanaście procent wartości krajowego eksportu. 

 

Wydział Technologii Drewna kształcąc specjalistów przygotowanych do przerobu 

i racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego – w pełni odnawialnego, wpisuje się 

zarówno w priorytety gospodarki funkcjonującej i rozwijającej się zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, bazującej na konkurencyjnych i innowacyjnych przemysłach 

drzewnym, meblarskim i celulozowo-papierniczym, jak i przez nowe generacje 

biotworzyw – w priorytetowy obszar związany z zaawansowanymi technologiami 

materiałowymi. 

 

4.2. Mocne i słabe strony Wydziału Technologii Drewna 

Opracowując strategię Wydziału Technologii Drewna za punkt wyjścia przyjęto analizę 

aktualnej sytuacji z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych oraz uwarunkowań 

wewnętrznych. Uwarunkowania wewnętrzne, związane z aktywnością pracowników oraz 

efektywnością funkcjonowania struktur organizacyjnych Wydziału, będą wpływały w dużo 

większym stopniu, niż uwarunkowania zewnętrzne, na późniejszą realizację strategii. 

W analizie mocnych i słabych stron Wydziału uwzględniono strukturę i rozwój kadry 

naukowej, badania naukowe, dydaktykę oraz infrastrukturę Wydziału. 

 

Mocne strony Wydziału: 

1. Wysoko kwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. 

2. Systematyczny rozwój kadry naukowej w dziedzinie nauk leśnych w ramach dyscypliny 

drzewnictwo. 
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3. Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia badań i dydaktyki (laboratoria, sale 

ćwiczeń, sale wykładowe), zwarta baza lokalowa. 

4. Wzrost inwestycji w nowoczesną aparaturę badawczą. 

5. Prowadzenie studiów stacjonarnych na trzech kierunkach. 

6. Prowadzenie studiów doktoranckich. 

7. Stały i wieloletni kontakt z przemysłem. 

8. Doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań 

naukowych. 

9. Doświadczenie w koordynowaniu krajowych i międzynarodowych projektów 

badawczych, umiejętność tworzenia międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych 

zespołów badawczych. 

10. Aktywność publikacyjna pracowników. 

 

Słabe strony Wydziału: 

1. Skromna oferta studiów w języku angielskim, znikoma liczba studentów zagranicznych. 

Niedostateczna wobec potencjału i możliwości oferta szkoleń i studiów podyplomowych. 

2. Duże zróżnicowanie aktywności i skuteczności jednostek w pozyskiwaniu środków na 

badania. 

3. Częściowo przestarzałe wyposażenie laboratoriów badawczych, wykorzystywanych także 

w procesie dydaktycznym. 

4. Niska skuteczność w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych na aparaturę, modernizację 

laboratoriów, wyposażenie warsztatów i dydaktycznych sal ćwiczeniowych. 

5. Mała mobilność kadry i studentów w zakresie staży naukowych i studiów w innych 

uczelniach krajowych i zagranicznych. 

6. Słaba kadrowo reprezentacja innych, w szczególności technicznych, dyscyplin 

naukowych. 

7. Niska innowacyjność badań oceniana przez liczbę patentów i wdrożeń. 

8. Pogarszająca się infrastruktura techniczna w budynkach Wydziału. 

 

4.3. Szanse i zagrożenia rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

Przyszłość Wydziału, jego dalszy rozwój i przeobrażenia kształtowane są przez skutki 

obecnie podejmowanych decyzji, aktywność naukową pracowników, ich zaangażowanie 

w prace na rzecz Wydziału, otwartość na wprowadzanie zmian i podejmowanie nowych 

wyzwań. Efekty zależeć będą między innymi od sprawności organizacyjnej Wydziału. Poza 

wymienionymi czynnikami wewnętrznymi możliwości rozwoju i przyszłość Wydziału 

zależne są od regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem nauki i szkolnictwa 

wyższego, nakładów przeznaczanych na naukę i szkolnictwo wyższe, sytuacji 

demograficznej, sytuacji na rynku pracy, konkurencyjności innych kierunków studiów. Każdy 

z wymienionych czynników, w szczególności zaś czynników zewnętrznych, może stanowić 

zagrożenie dla przyszłości Wydziału. Jednocześnie każdy z tych czynników może być 

impulsem do przeobrażeń stwarzając nowe szanse rozwoju. W strategii należy zatem 

uwzględnić zarówno potencjalne zagrożenia, szanse rozwoju wynikające z wewnętrznych 

i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Wydziału. 
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Szanse rozwoju Wydziału: 

1. Pozycja przemysłu drzewnego, meblarskiego i celulozowo-papierniczego w Polsce i na 

świecie. 

2. Ograniczona w kraju i Europie liczba ośrodków kształcących na kierunkach pokrewnych 

do realizowanych na Wydziale Technologii Drewna. 

3. Możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej. 

4. Wzrost świadomości rangi nauki w gospodarce opartej na wiedzy oraz znaczenia 

innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

5. Rozwój współpracy w ramach sieci naukowych oraz w krajowych i międzynarodowych 

konsorcjach badawczych. 

6. Tworzenie centrów innowacji silnie powiązanych z przemysłem. 

7. Korzystna lokalizacja i niskie koszty studiowania w porównaniu z innymi krajami 

regionu. 

 

Zagrożenia dla przyszłości Wydziału: 

1. Niestabilność polityki państwa w odniesieniu do nauki i szkolnictwa wyższego. 

Ograniczanie nakładów na bezpośrednie finansowanie studiów, wyposażenie laboratoriów 

i pracowni studenckich, oraz praktyk i zajęć terenowych. 

2. Niż demograficzny. 

3. Praktyczny brak w Polsce średniego szkolnictwa zawodowego, w tym również w obszarze 

drzewnictwa. 

4. Powiązanie usług badawczych dla sprywatyzowanych dużych zakładów drzewnych 

z jednostkami naukowymi kraju pochodzenia kapitału (zagranicznego), a w konsekwencji 

marginalizacja roli krajowych ośrodków zaplecza naukowo-badawczego, w tym 

Wydziału. 

5. Struktura branży drzewnej i meblarskiej, z dominującym udziałem małych i średnich 

przedsiębiorstw wykazujących małe zainteresowanie finansowaniem badań. 

6. Niekorzystny stereotyp dotyczący zawodu technologa drewna kojarzony przez 

potencjalnych kandydatów bardziej z rzemiosłem, niż z wykształceniem akademickim. 

7. Konkurencja ze strony szkół wyższych o profilu technicznym. 

8. Zbyt mała liczba kandydatów na Studia Doktoranckie, często spowodowana ograniczoną 

liczbą przyznawanych stypendiów. 

9. Mała liczba finalizowanych doktoratów ograniczająca wnioskowanie o kolejne tytuły 

profesorskie. 

10. Brak wymiany kadry naukowej. Budowanie kompetencji w zakresie specjalistycznej 

wiedzy nauczycieli, w ramach prowadzonych kierunków studiów, na bazie absolwentów 

Wydziału. 

11. Dodatkowe obciążenia pracowników naukowo-dydaktycznych pracami o charakterze 

administracyjnym. 

12. Postanowienia procesu bolońskiego. 
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5. Strategia rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

 

5.1. Strategia w zakresie polityki kadrowej 

Polityka kadrowa Wydziału jest związana z prowadzonymi przez Wydział kierunkami 

studiów. Podstawę awansu naukowego w grupie nauczycieli akademickich stanowi ocena 

dokonań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Kształcenie kadry naukowo-

dydaktycznej odbywa się w ramach prowadzonych na Wydziale Studiów Doktoranckich. 

Zatrudnianie nowych pracowników następuje przez postępowania konkursowe, głównie 

spośród absolwentów studiów doktoranckich ze stopniem doktora nauk leśnych w zakresie 

drzewnictwa. Ostatnie lata charakteryzowały się stosunkowo małą liczbą pozytywnie 

zakończonych na Wydziale postępowań związanych z uzyskaniem stopnia doktora 

habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa oraz wysoce niezadowalającą liczbą 

wniosków o nadanie tytułu profesora. Efektem jest zmniejszenie się liczby samodzielnych 

pracowników naukowych z 26 w roku 2012 do 23 w roku 2016. W perspektywie następnych 

lat na emeryturę przejdzie kilku samodzielnych pracowników naukowych. Wobec braku 

wniosków o nadanie tytułu profesora i znikomej liczby nowych habilitacji oznacza to istotne 

zagrożenie dla utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego. 

 

Ocena dorobku naukowego w grupie doktorów habilitowanych, dokonana przez powszechnie 

stosowane miary, takie jak: liczbę prac opublikowanych w czasopismach z impact factor (IF), 

punktację czasopism zgodną z aktualnym systemem oceny parametrycznej MNiSzW, inne 

osiągnięcia (monografie, podręczniki akademickie, patenty i wdrożenia), a także liczbę 

cytowań, wskazuje na wzrost liczby pracowników spełniających w tym zakresie kryteria 

wystąpień z wnioskami o tytuł naukowy. Wszczęcia procedur o nadanie tytułu profesora 

blokował dotychczas brak dokonań związanych z kształceniem kadr – promowanie doktorów. 

Wpływa na to między innymi stosunkowo mała, w porównaniu z innymi wydziałami, liczba 

kandydatów przyjmowanych na studia doktoranckie. W strategii Wydziału należy zatem 

uwzględnić działania, które pozwolą na wystąpienie w najbliższym czasie z wnioskami o tytuł 

oraz uwzględnić udział promotora pomocniczego w przewodach doktorskich. 

 

Wydział charakteryzuje się dużymi dysproporcjami w liczbie samodzielnych pracowników 

między poszczególnymi jednostkami. W dwóch jednostkach organizacyjnych Wydziału 

(Katedra Meblarstwa oraz Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn) zatrudnionych 

jest po jednym samodzielnym pracowniku naukowym, w jednej jednostce (Katedra 

Mechaniki i Techniki Cieplnej) dwóch pracowników, w dwóch jednostkach (Katedra Nauki 

o Drewnie oraz Katedra Tworzyw Drzewnych) - trzech, jednej (Katedra Chemii) - sześciu 

i jednej (Instytut Chemicznej Technologii Drewna) - siedmiu pracowników. 

 

Uruchomione nowe kierunki studiów stworzyły nową sytuację w polityce kadrowej 

Wydziału. Spełnienie wymagań związanych z minimum kadrowym dla tych kierunków 

wymaga zatrudnienia specjalistów z innych, niż nauki leśne w zakresie drzewnictwa, dziedzin 

nauk, w tym technicznych i artystycznych. 
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Realizując zasady polityki kadrowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Wydział 

jest zobowiązany do odpowiedniego kształtowania zatrudnienia nie tylko w grupie 

pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, ale także pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. Kształtowanie struktury zatrudnienia w tej grupie odbywa się 

zgodnie z przyjętymi przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zasadami, 

według których liczba etatów w tej grupie zależna jest od liczby etatów nauczycieli, struktury 

zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich (pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

pracownicy dydaktyczni) oraz obciążenia dydaktycznego. 

 

Z przedstawionych analiz wynikają dla Wydziału następujące cele strategiczne w zakresie 

polityki kadrowej: 

1. Zapewnienie minimum kadrowego dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale. 

2. Zwiększenie liczby profesorów tytularnych. 

3. Zwiększenie liczby doktorów habilitowanych. 

4. Zwiększenie liczby doktorantów. 

5. Wzrost udziału pracowników realizujących staże i misje naukowe w krajowych 

i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. 

6. Wzrost grona osób niebędących nauczycielami akademickimi, a dokumentujących 

dokonania naukowe przez publikacje i inne formy upowszechniania osiągnięć. 

7. Zmniejszenie obciążenia finansowego Wydziału wynikającego z zasad finansowania 

etatów pracowników. 

 

5.2. Strategia w obszarze dydaktyki 

Wydział Technologii Drewna kształci studentów na studiach stacjonarnych w ramach trzech 

kierunków studiów, tj. technologia drewna, projektowanie mebli oraz inżynieria biotworzyw. 

Studia niestacjonarne realizowane są jedynie na kierunku technologia drewna (czteroletnie 

studia pierwszego stopnia - inżynierskie i trwające trzy semestry studia drugiego stopnia – 

magisterskie). 

 

Prowadzone na Wydziale studia obejmują również kształcenie na trzecim stopniu (studia 

doktoranckie) na kierunku technologia drewna w formie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. Na Wydziale rozwijane są także inne formy kształcenia, takie jak studia 

podyplomowe, kursy i szkolenia. Obecnie w ofercie znajdują się następujące studia 

podyplomowe: drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie, komputerowo 

zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli oraz bezpieczeństwo pożarowe budynków 

i konstrukcji drewnianych. 

 

Poważne zagrożenie dla przyszłości Wydziału stanowi zmniejszanie się liczby studentów na 

kierunku technologia drewna oraz wynikające z tego tytułu obniżanie obciążenia 

dydaktycznego jednostek organizacyjnych Wydziału. Dotyczy to także Katedry Chemii, 

której pracownicy prowadzą głównie zajęcia na innych kierunkach studiów. Wyniki analiz 

danych z ostatnich 12 lat (2005-2016) pozwalają stwierdzić co następuje: 

 duże różnice w liczbie kandydatów przyjmowanych w tym okresie na studia 

stacjonarne; maksymalną liczbę kandydatów – 227 osób przyjęto na studia w roku 

2005 (wówczas to rekrutacja odbywała się na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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jedynie na kierunku technologia drewna), minimalną – 122 osoby w roku 2013 

(rekrutowano wtedy na dwa kierunki studiów. tj. technologię drewna oraz 

projektowanie mebli), natomiast w ostatnich trzech latach (2014-2016) obserwuje się 

stabilizację liczby osób przyjętych na pierwszy stopień kształcenia na prowadzonych 

przez Wydział trzech kierunkach (suma osób przyjętych na te kierunki wynosiła około 

140); 

 uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów pozwoliło zahamować 

niebezpieczny spadek liczby kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia; 

 pomimo bardzo dużego spadku zainteresowania studiami niestacjonarnymi 

pierwszego stopnia (maksymalna liczba przyjętych na studia w roku 2004 wynosiła 

191 osób, a minimalna w roku 2010 - 31 osób), w ostatnich 6 latach obserwuje się 

pewną stabilizację liczby osób przyjętych na pierwszy rok niestacjonarnych studiów 

pierwszego stopnia (liczba ta jest zwykle nieco wyższa niż 40 osób); 

 systematyczne zmniejszanie się liczby studentów na studiach stacjonarnych; 

maksymalną liczbę studentów – 721 odnotowano w roku 2005, natomiast w ostatnich 

latach na pierwszym i drugim stopniu studiów dostrzegana jest stabilizacja tej liczby 

na poziomie około 360-380 osób; 

 po bardzo dużym spadku liczby studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego 

stopnia z poziomu około 400 studentów w roku 2003, stwierdzić można w ostatnich 

kilku latach pewną stabilizację liczby studentów studiów niestacjonarnych pierwszego 

i drugiego stopnia (liczba ta wynosi około 130-140 osób). 

 

Zmniejszająca się liczba studentów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla utrzymania 

obecnego potencjału kadrowego Wydziału. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest malejące 

zainteresowanie studiami drugiego stopnia wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia. 

W roku 2016 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku technologia drewna przyjęto 

zaledwie 36 osób. Należy to uznać za bardzo niepokojące zjawisko. 

 

Do głównych zewnętrznych przyczyn zmniejszania się liczby kandydatów i w konsekwencji 

liczby studentów na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Technologii Drewna 

należy zaliczyć: 

 utratę tradycyjnej bazy rekrutacyjnej, jaką przez wiele lat w połowie stanowili 

absolwenci techników drzewnych i pokrewnych (wynika to z marginalizacji średniego 

szkolnictwa zawodowego w krajowym systemie oświaty), 

 zmniejszenie ogólnej liczby kandydatów na studia – wpływ niżu demograficznego, 

 niską motywację do ukończenia studiów wśród studentów I roku studiów I stopnia 

(rezygnacje ze studiów w trakcie pierwszego semestru studiów), 

 spadek zainteresowania studiami II stopnia. 

 

W strategię Wydziału muszą zatem zostać wpisane działania zmierzające do: doskonalenia 

i rozwijania programów kształcenia (z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju nauki, 

dostępnej wiedzy, wyników badań prowadzonych na Wydziale i potrzeb rynku pracy), 

uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej o zajęcia z przedmiotów kierunkowych prowadzonych 

w języku angielskim, zwiększenia aktywności studentów i nauczycieli akademickich 

w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z kartą ECHE (Erasmus Charter for Higher 
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Education), wdrożenia nowych, bardziej efektywnych sposobów promocji kierunków 

studiów, a w przyszłości także uruchomienie kolejnego kierunku studiów - budownictwo 

drewniane.  

 

Kontrola jakości procesu dydaktycznego ujęta jest w ramach formalnych zasad i procedur 

obejmujących przygotowanie i realizację programów nauczania, ocenianie studentów oraz 

formułowanie i wdrażanie wniosków zmierzających do poprawy jakości procesu 

dydaktycznego. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, 

z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich i hospitacji zajęć, prowadzone są przez 

funkcjonujące na poszczególnych kierunkach studiów zespoły ds. jakości kształcenia. 

 

Zgodnie z uchwałą nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dziekan 

Wydziału Technologii Drewna powołał zespoły ds. jakości kształcenia z wydzielonymi 

podzespołami:  

 ds. oceny zajęć dydaktycznych oraz monitorowania kariery zawodowej absolwentów, 

 ds. wykrywania plagiatów, 

 ds. weryfikowania efektów kształcenia, 

a także Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających. 

 

Ważnym elementem realizacji procesu dydaktycznego jest właściwie wykorzystana ocena 

nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów. Ocenie podlegają wszyscy 

nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne. Wyniki oceny są przekazywane 

ocenianym pracownikom przez ich bezpośrednich przełożonych. W przypadku ocen 

negatywnych lub wielu uwag krytycznych sformułowanych przez studentów, kierownicy 

jednostek są zobowiązani do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym nauczycielem 

akademickim oraz podjęcia działań wynikających z zakresu ich kompetencji. 

 

Wypracowanie efektywnych metod monitorowania kariery zawodowej absolwentów, a 

w szczególności obiektywnej weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach studiów 

realizowanych na Wydziale, to kolejne zadania wpisujące się w strategię Wydziału 

w obszarze dydaktycznym. 

 

W trakcie studiów studenci, zgodnie z planami studiów, zobowiązani są do odbycia praktyk 

zawodowych. Studenci mają możliwość wyboru miejsca odbywania praktyki. Strategicznym 

celem Wydziału w tym zakresie powinno być – przez długookresowe porozumienia 

z zakładami – dążenie do ograniczenia tych miejsc odbywania praktyk, które nie zapewniają 

możliwości istotnego zwiększenia umiejętności zawodowych studentów. Wydział powinien 

dążyć do zapewnienia studentom miejsc na praktykach w zakładach o wysokim poziomie 

technologicznym i dobrej organizacji pracy. 

 

Z przedstawionych analiz wynikają dla Wydziału następujące cele strategiczne w obszarze 

dydaktyki: 

1. Rozwijanie oferty dydaktycznej Wydziału na wszystkich poziomach kształcenia oraz 

studiach podyplomowych. 
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2. Poszerzenie kształcenia w ramach modułów zajęć prowadzonych w języku angielskim oraz 

rozwój studiów anglojęzycznych. 

3. Poprawa jakości kształcenia przez dostosowywanie programów kształcenia do 

zmieniających się wymagań prawnych, oczekiwań pracodawców, postępu naukowo-

technicznego w drzewnictwie. 

4. Podnoszenie jakości kształcenia przez poprawę infrastruktury dydaktycznej. 

5. Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia. 

6. Poprawa współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu zwiększenia udziału 

interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu programów studiów, doskonaleniu zajęć 

terenowych, praktyk, realizacji prac dyplomowych, staży. 

7. Aktualizowanie wymagań merytorycznych dotyczących prac inżynierskich 

i magisterskich. 

8. Intensyfikacja współpracy z samorządem i organizacjami studenckimi. 

9. Promocja kierunków studiów. 

 

5.3. Strategia w zakresie badań naukowych 

Działalność naukowa Wydziału Technologii Drewna jest integralnie związana z dziedziną 

nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. Badania związane z rozwojem dyscypliny 

naukowej ujmują całościowo problematykę drzewnictwa we wszystkich aspektach 

racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego w przemysłach jego przetwarzania 

i w poszukiwaniu nowych zastosowań dla wyrobów z drewna i innych materiałów 

lignocelulozowych. Będąc jedną z dwóch jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce 

kształcących kadry dla drzewnictwa na poziomie uniwersyteckim, Wydział także dba 

o rozwój badań naukowych mających bezpośredni wpływ na przekazywane treści 

dydaktyczne. Tematy badań podejmowane przez Wydział wpisują się w priorytety 

przedstawione przez Europejską Platformę Technologiczną Sektora Leśnego i obejmują 

między innymi: 

 wyroby drzewne i meblarstwo, 

 wyroby przemysłu tworzyw drewnopochodnych, 

 wytwarzanie energii i nowych materiałów z biomasy, 

 nowe zastosowania drewna i innych materiałów lignocelulozowych. 

 

Ważnym dla rozwoju Wydziału obszarem jest wykorzystanie drewna i tworzyw 

drewnopochodnych w budownictwie. Wydział włącza się w realizację zadań badawczych 

w wymiarze międzynarodowym, w tym przez współpracę w ramach Europejskiego Programu 

Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. 

 

Główne kierunki działalności naukowej jednostek Wydziału związane są m.in. z programem 

strategicznym badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo 

i leśnictwo” - BIOSTRATEG oraz z innymi programami przygotowanymi przez Radę 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zatwierdzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a nawet z Narodowym Programem Rozwoju Humanistyki. 
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Badania realizowane w jednostkach Wydziału dotyczące zagadnień: 

 elektrochemicznego gromadzenia energii, 

 pasywnych akustycznie materiałów do produkcji mebli,  

 mebli z auksetyków, 

 nowoczesnych biotworzyw, 

 bioprzyjaznych środków ochrony drewna, 

stanowią przykłady badań ukierunkowanych na podniesienie innowacyjności 

i konkurencyjności polskiej gospodarki. 

 

Systematycznie zwiększa się wysokość środków pozyskiwanych na badania w różnorodnych 

postępowaniach konkursowych. Badanie te są realizowane w ramach projektów w zakresie 

badań podstawowych i rozwojowych, jako projekty własne jak i wykonywane przez 

konsorcja, których jednostki Wydziału często są liderami. Finansowanie badań realizowanych 

i koordynowanych przez jednostki Wydziału (dotacja na utrzymanie potencjału badawczego, 

dotacja celowa służąca rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, projekty badawcze - tzw. granty, prace umowne) przekroczyło w 2015 roku 

kwotę 3,8 mln złotych. Wysokość finansowania, mimo systematycznego wzrostu w ostatnich 

latach, ciągle nie odpowiada potencjałowi badawczemu Wydziału. 

 

W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydziałowi przyznano kategorię 

naukową A. Największy udział w ocenie parametrycznej Wydziału stanowiły osiągnięcia 

naukowe udokumentowane przez publikacje w czasopismach uwzględnionych w bazie 

Journal Citation Reports (JCR) - lista A wykazu czasopism ministra. Liczba publikacji 

w czasopismach z bazy JCR wynosiła w kolejnych latach odpowiednio: 2013 - 39, 2014 - 47, 

2015 - 48, 2016 - 74. W 2016 r. zaobserwowano istotny wzrost liczby takich publikacji, 

jednak dokonania z lat poprzednich należy uznać za będące znacznie poniżej możliwości 

i oczekiwań Wydziału. Z uwagi na ciągle nieracjonalne wydawanie środków finansowych na 

publikowanie prac w nisko punktowanych krajowych czasopismach naukowych, które nie 

gwarantują upowszechniania wiedzy i nie dbają o odpowiedni poziom recenzowania prac, jak 

i na udział w lokalnych konferencjach naukowych uważa się, że jednym z ważniejszych 

strategicznych celów dla Wydziału jest zwiększenie udziału publikacji w czasopismach z listy 

JCR. Dysproporcje w pozyskiwaniu środków na badania wskazują ponadto na konieczność 

poprawy współpracy między jednostkami Wydziału, szczególnie w zakresie tworzenia 

zespołów przygotowujących wnioski o realizację wspólnych projektów badawczych oraz 

organizowania płaszczyzny prezentacji dokonań i dyskusji nad nowymi ideami badawczymi, 

a w konsekwencji powstawania zespołów badawczych na Wydziale. 

 

Wyniki działalności naukowej, które są dokumentowane w publikacjach w renomowanych 

czasopismach naukowych są szczególnie istotne dla rozwoju kadry naukowej. Stanowią 

podstawę do pozytywnej oceny osiągnięć naukowych w postępowaniach związanych 

z ubieganiem się o stopnie i tytuły naukowe. Troska o rozwój kadry dodatkowo uzasadnia 

działanie na rzecz intensyfikacji działalności naukowej i poziomu publikacji. 
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Z powyższej analizy wynikają następujące cele strategiczne w zakresie działalności 

naukowej: 

1. Realizacja badań na poziomie odpowiadającym standardom wiodących ośrodków 

naukowych w obszarze drzewnictwa. 

2. Upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych przede wszystkim w wysoko 

punktowanych czasopismach naukowych. 

3. Poprawa infrastruktury badawczej, wyposażenia laboratoriów w aparaturę i stanowiska do 

badań. 

4. Wykorzystanie programów krajowych i międzynarodowych do rozszerzenia współpracy 

i finansowania badań. 

5. Zwiększenie aktywności jednostek i zespołów w zakresie przygotowywania nowych 

wniosków o projekty badawcze, w tym z udziałem podmiotów gospodarczych. 

6. Zwiększenie efektywności prowadzonych badań oraz starań o środki finansowe na 

badania przez poprawę współpracy między jednostkami organizacyjnymi Wydziału. 

7. Organizowanie seminariów i konferencji naukowych. 

8. Zwiększenie aktywności w obszarze osiągnięć technologicznych, w tym zgłaszanych 

patentów i wdrożeń. 

 

5.4. Strategia dotycząca infrastruktury i organizacji Wydziału 

Wydział dysponuje zadowalającymi warunkami lokalowymi. Jednostki organizacyjne 

Wydziału zlokalizowane są w dwóch obiektach: budynku Wydziału Technologii Drewna 

z przyległą halą półtechniki oraz budynku Katedry Chemii. Powierzchnia użytkowa 

wykorzystywana na cele naukowo-dydaktyczne będąca w dyspozycji Wydziału przekracza 

7000 m2 (łącznie z halą półtechniki). Jednakże budynki te w znacznej swej części wymagają 

nie tylko remontów (np. korytarze w budynku Wydziału, dach i elewacja budynku Katedry 

Chemii), ale również istotnej modernizacji (np. kanały wentylacyjne oraz ocieplenie 

zewnętrznych ścian osłonowych budynku Wydziału). Stawia to Wydział w niekorzystnej 

sytuacji w porównaniu z innymi wydziałami Uniwersytetu. Rodzi również obawy dotyczące 

możliwości pokrycia kosztów eksploatacji budynków w przypadku przeprowadzenia 

zapowiadanej decentralizacji finansowania. Wystarczające w stosunku do obecnych potrzeb 

kształcenia jest zaplecze dydaktyczne, na które składa się około 30 laboratoriów i sal 

ćwiczeniowych oraz 3 sale wykładowe. Jedna sala wykładowa i cztery laboratoria znajdują 

się w budynku Katedry Chemii i są wykorzystywane głównie do prowadzenia zajęć ze 

studentami innych wydziałów. Duża część laboratoriów i sal ćwiczeniowych została w 

ostatnich latach zmodernizowana ze środków wypracowanych i będących w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych Wydziału. Ze środków finansowych Uniwersytetu dokonano 

również kompleksowej modernizacji hali półtechniki. W budynku Wydziału zmodernizowano 

i przystosowano dodatkowe pomieszczenia ze względu na potrzeby dydaktyczne związane 

z realizacją kierunku studiów projektowanie mebli. Oprócz tego wykorzystując środki własne 

jednostek organizacyjnych Wydziału dokonano modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych 

w związku z uzyskaniem przez Wydział dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury 

badawczej. Przedstawiona sytuacja uzasadnia wprowadzenie do strategii Wydziału zadań 

związanych z remontami i modernizacjami oraz przystosowaniem bazy do lepszej realizacji 

procesu dydaktycznego. 
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Z przedstawionych najważniejszych dla przyszłości Wydziału zagadnień wynikają 

następujące cele strategiczne w zakresie infrastruktury i organizacji: 

1. Przystosowanie struktury organizacyjnej Wydziału (reorganizacja lub likwidacja 

zakładów i jednostek organizacyjnych Wydziału) do zapowiadanego procesu 

decentralizacji, prowadzonych kierunków studiów i realizowanych badań naukowych. 

2. Pozyskanie środków na wymianę wyposażenia hali na odpowiadające współczesnym 

standardom. 

3. Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć na 

realizowanych kierunkach studiów. 

4. Poprawa infrastruktury badawczej. 

5. Doskonalenie serwisów internetowych Wydziału. 

 

 

6. Karta strategii  

 

Strategię rozwoju Wydziału, w analogii do dokumentu „Strategia rozwoju Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022”, zaprezentowano w formie tabelarycznego 

zestawienia („karta strategiczna”), zawierającego odpowiednio: 

 obszary strategiczne, 

 ustalone zgodnie z wizją i misją Wydziału działania i decyzje, 

 wagę poszczególnych działań i decyzji oraz przybliżony horyzont czasowy ich 

realizacji, zdając sobie zarazem sprawę z tego, że finalizacja określonych zamierzeń to 

przedsięwzięcie złożone, wymagające aktywności i zaangażowania całej społeczności 

Wydziału oraz także odpowiedniej perspektywy czasowej. 

Podejmowanie działań lub decyzji dla osiągnięcia niektórych wymienionych celów może 

wymagać uchwał Senatu lub Rady Wydziału bądź stosownych zarządzeń Rektora. 
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Karta strategiczna Wydziału Technologii Drewna na lata 2017-2023 

Obszar 

strategiczny 
Działania i decyzje 

Kadry 1. Zapewnienie minimum kadrowego dla realizowanych kierunków studiów. 

2. Zwiększenie liczby profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych. 

3. Wzrost udziału pracowników realizujących staże i misje naukowe 

w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. 

4. Zwiększenie liczby doktorantów. 

5. Wzrost grona osób niebędących nauczycielami akademickimi, 

które posiadają dokonania naukowe w formie publikacji. 

6. Zmniejszenie obciążenia finansowego Wydziału wynikającego z zasad 

finansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Dydaktyka 1. Poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału na wszystkich poziomach 

kształcenia oraz studiach podyplomowych. 

2. Uruchomienie kolejnych modułów zajęć prowadzonych w języku 

angielskim oraz rozwój studiów anglojęzycznych. 

3. Poprawa jakości kształcenia. 

4. Podnoszenie jakości kształcenia przez poprawę infrastruktury 

dydaktycznej. 

5. Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia. 

6. Intensyfikacja współpracy z samorządem i organizacjami studenckimi. 

7. Promocja kierunków studiów. 

Badania 

naukowe 

1. Realizacja badań na poziomie odpowiadającym standardom wiodących 

ośrodków naukowych w obszarze drzewnictwa. 

2. Publikowanie osiągnięć naukowo-badawczych w wysoko punktowanych 

czasopismach naukowych. 

3. Podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału studentów i doktorantów 

w badaniach naukowych i publikacjach. 

4. Poprawa infrastruktury badawczej, wyposażenia laboratoriów w aparaturę 

i stanowiska badawcze. 

5. Wykorzystanie międzynarodowych i krajowych programów badawczych 

do rozszerzania współpracy naukowej i finansowania badań. 

6. Zwiększenie aktywności jednostek i zespołów w zakresie przygotowania 

nowych wniosków o projekty badawcze. 

7. Zwiększenie efektywności prowadzonych badań oraz starań o środki 

finansowe na badania przez poprawę współpracy między jednostkami 

organizacyjnymi Wydziału. 

8. Organizowanie seminariów i konferencji naukowych. 

9. Zwiększenie aktywności w obszarze osiągnięć technologicznych, w tym 

zgłaszanych patentów i wdrożeń. 

Infrastruktura 

i organizacja 

1. Przystosowanie struktury organizacyjnej Wydziału do zmieniających się 

potrzeb. 

2. Pozyskanie środków na wymianę wyposażenia hali na odpowiadające 

współczesnym standardom. 

3. Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia  

zajęć na realizowanych kierunkach studiów. 

4. Poprawa infrastruktury badawczej. 

5. Doskonalenie serwisów internetowych Wydziału. 

 


