Szanowni Państwo!
Cieszę się, że mogę zaprezentować Państwu moje
„podanie o pracę”. Tak bowiem rozumiem ubieganie
się o stanowisko Rektora naszej Uczelni. To Państwo
zdecydują, czy powierzą mi zaszczytną funkcję
Rektora PWSZ w Raciborzu.
Składam w dobrej wierze propozycję działania na
rzecz dobra Uczelni w wielu kluczowych obszarach.
Rozpoczynam od zaprezentowania biogramu
zawodowego. W udostępnionym pliku znajdą
Państwo podstawowe informacje na temat mojego
wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Deklarację całkowitego i wyłącznego skupienia się na
pracy dla Uczelni przedstawiam w nagraniu. Uczelnia
będzie moim jedynym miejscem pracy. Deklaruję
pełną dyspozycyjność, otwartość na dialog oraz możliwe szybkie rozwiązywanie zgłoszonych
spraw. Będę Rektorem dostępnym na miejscu.
W kolejnym nagraniu opisuję niektóre aspekty struktury organizacyjnej Uczelni, w tym
sprawdzoną latami funkcjonalność Instytutów. Doceniajmy to, co dobre i co wielokrotnie i przez
wiele lat potwierdzało swoją funkcjonalność!
Z kilkoma postulatami podwyższenia jakości oferowanej przez nas dydaktyki mogą się
Państwo zapoznać w kolejnym nagraniu.
Opis kilku kluczowych zasad, na których zamierzam oprzeć relację władz Uczelni wobec
nauczycieli akademickich, znajdą Państwo w kolejnym punkcie programu wyborczego.
Zasadniczą kwestią jest sprawna i przyjazna dla studentów administracja – to następny temat
mojej oferty.
Pragnę zaprosić studentów do bycia realnym współgospodarzem Uczelni. Pragnę wesprzeć
działalność studenckich kół naukowych. Proponuję wydzielenie w budynku głównym Uczelni
stref komfortu i relaksu do wyłącznej dyspozycji studentów.
W następnych nagraniach skupiam się na jeszcze innych ważnych tematach związanych z
dobrem naszej Uczelni, a mianowicie:
- relacji ze środowiskiem lokalnym,
- zasadami międzynarodowej współpracy oraz
- propozycją powołania koordynatora projektów unijnych, realizowanych przez Uczelnię.
Prezentację programu wyborczego wieńczy refleksja o naszej nowoczesnej bibliotece.

Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec!
Zapraszam Państwa do wymiany opinii, do dzielenia się uwagami i postulatami. Bardzo
chętnie rozszerzę ofertę programową o dobrze uzasadnione propozycje. Zapraszam do
kontynuacji wymiany zdań na profilu w ramach portalu społecznościowego facebook:
Paweł Strózik – kandydat na Rektora PWSZ w Raciborzu.

