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Wydrukowana kopia jakiejkolwiek części Księgi Jakości jest dokumentem nienadzorowanym 
 i może być nieaktualna 

 

1 POLITYKA JAKOŚCI 

MISJA 

Misją Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu jest wspomaganie rozwoju społecznego, 

technologicznego i kulturalnego miasta oraz regionu poprzez współpracę ze wszystkimi 

środowiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, w których działalność wpisane są 

podobne cele. 

Głównym środkiem służącym realizacji misji Uczelni jest kształcenie młodzieży na wysokim 

poziomie, w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej 

działalności gospodarczej, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia 

wszystkim zainteresowanym doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych. 

WIZJA 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą 

standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę 

i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych 

i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał. 

WARTOŚCI 

 Otwartość na wiedzę i nowe idee. 

 Dbałość o jakość pracy naukowo-dydaktycznej i wszechstronny rozwój studentów. 

 Poszanowanie godności i praw człowieka. 

 Społeczna odpowiedzialność i wrażliwość na środowisko naturalne. 

 

POSTAWY 

 Duma z przynależności do wspólnoty ANS w Elblągu. 

 Sumienność i rzetelność w studiowaniu i przekazywaniu wiedzy. 

 Proaktywność i zaangażowanie w realizację zadań. 

 Otwartość na otoczenie gospodarcze, społeczne i kulturowe. 
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POLITYKA JAKOŚCI 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu jako główny cel jakościowy stawia przed 

sobą zapewnienie takiego poziomu wykształcenia studentów, aby po ukończeniu studiów 

znaleźli oni zatrudnienie i mieli jednocześnie zdolność przekwalifikowywania się w zależności 

od potrzeb rynku pracy. 

Mając na względzie realizację powyższego celu deklaruję zapewnienie przez kierowaną 

przeze mnie Uczelnię wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjno-wychowawczych 

w nowoczesnej bazie dydaktycznej przy wykorzystaniu rezultatów działalności naukowo- 

badawczej. 

Kolejnymi celami jakościowymi stawianymi przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu 

są: 

 przygotowywanie absolwentów dla potrzeb rynku pracy, 

 udział w transformacji społeczno-gospodarczej ku społeczeństwu wiedzy, 

 wychowanie studentów poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, 

wysokiej etyki zawodowej i odpowiedzialności, 

 nowoczesne programy kształcenia,  

 rozszerzanie zakresu oferowanych usług edukacyjnych i badań naukowych, 

 dostosowanie programów kształcenia do idei uczenia się przez całe życie LLL (Life Long 

Learning) wynikającym z dyrektyw Unii Europejskiej, 

 silne wiązanie się Uczelni z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym Uczelni 

w zakresie studenckich praktyk zawodowych i aplikacyjnych badań naukowych. 

Wszystkie wyżej sformułowane cele dotyczące jakości są osiągane przez: 

 ciągłe doskonalenie procesu kształcenia i systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

działalności naukowo – badawczej oraz wykonywanych usług w ramach systemu 

zarządzania jakością oraz w oparciu o aktualne wymagania prawne i regulacje 

wewnętrzne uczelni, 

 ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania  

normy ISO 9001, 

 sprawne zarządzanie, 
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 określenie odpowiedzialności i kompetencji władz Uczelni, 

 zaangażowanie władz i pracowników Uczelni w sprawy jakości, 

 ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój naukowy pracowników, 

 ciągłą modernizację bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni, 

 współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, 

 współpracę z władzami samorządowymi województwa, miasta i regionu, oświatą oraz 

przedsiębiorstwami i instytucjami różnych typów. 

Osobiście zapewniam wdrożenie i przestrzeganie powyższej polityki jakości, prowadzenie 

systematycznej oceny jej przydatności, wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy 

jakości usług edukacyjno-wychowawczych oraz działalności naukowo-badawczej, jak 

również ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. 

Wszystkich pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zobowiązuję do 

znajomości polityki jakości i jej realizacji w zakresie wykonywanych zadań. 

 
 
 

Rektor 
 
 
 

…………………….………………………….. 
dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni  

 

 
 
 
 


