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1. Słowo wstępne Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych 
 

 

Reforma struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzona w 2019 roku, 

zainicjowała powstanie Kolegium Nauk Przyrodniczych. Chociaż czerpie ono z doświadczeń 

macierzystych Wydziałów – Biotechnologii, Biologiczno-Rolniczego oraz Matematyczno-

Przyrodniczego, to nowa sytuacja stawia nas przed wieloma wyzwaniami, wśród których 

najważniejsze jest wdrożenie strategii rozwoju Kolegium na najbliższe lata.  

 

Mamy ambicję stać się wiodącą jednostką Uniwersytetu – współpracującą  

z otoczeniem zewnętrznym, kształcącą poszukiwanych specjalistów, prowadzącą 

innowacyjne, interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych, 

rolniczych i technicznych oraz służących ochronie środowiska przyrodniczego. Chcemy, aby 

nasze Kolegium odgrywało ważną rolę naukową nie tylko w regionie. Zależy nam również na 

tym, by nasze prace badawczo-rozwojowe były jeszcze lepiej rozpoznawalne w świecie, 

dlatego wzmocnienie współpracy zagranicznej w obszarze nauki i dydaktyki jest jednym  

z ważniejszych celów strategii. Mamy świadomość bardzo mocnych podstaw 

umożliwiających dalszy, intensywny rozwój: naszą siłą są zwłaszcza doświadczeni  

i kompetentni pracownicy, nowe pokolenia studiujących oraz nowoczesna infrastruktura 

dydaktyczno-badawcza. 

 

Dążymy również do tego, aby Kolegium Nauk Przyrodniczych było postrzegane jako 

przestrzeń wszechstronnego rozwoju pracowników niezależnie od zajmowanego 

stanowiska, miejsce zintegrowane wewnętrznie, z którym wszyscy się identyfikujemy. 

Szczególną troską chcemy objąć studentki i studentów, doktorantki i doktorantów oraz 

młode pracownice i pracowników Kolegium, którym pragniemy zapewnić wszechstronne 

wsparcie. 

 

Pomyślny rozwój Kolegium nie będzie możliwy bez naszego zaangażowania, 

pomysłowości i wytrwałości. Niezmiernie cieszy zatem fakt, że w opracowanie strategii 

rozwoju włączyła się bardzo liczna grupa osób. Realizacja ambitnych celów zapisanych w tym 

dokumencie dokona się bowiem za sprawą mądrego współdziałania całej społeczności: 

pracownic i pracowników, doktorantek i doktorantów, a także studentek i studentów.  

 

Przyszłość Kolegium zależy od nas wszystkich. 

 

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych 
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2. Analiza stanu i zasobów Kolegium Nauk Przyrodniczych 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

która istnieje od 1 października 2019 r. Powstało z połączenia Wydziału Biologiczno-

Rolniczego, Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.  

2.1. Struktura organizacyjna i infrastruktura badawczo-dydaktyczna 

W strukturze Kolegium  Nauk Przyrodniczych funkcjonują: 

Instytuty 

1. Instytut Biologii i Biotechnologii, 

2. Instytut Informatyki, 

3. Instytut Inżynierii Materiałowej, 

4. Instytut Matematyki, 

5. Instytut Nauk Fizycznych, 

6. Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, 

7. Instytut Technologii Żywności i Żywienia. 

Centra 

1. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, 

2. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, 

3. Centrum Innowacyjnych Technologii, 

4. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, 

5. Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych,  

oraz  

1. Laboratorium Biotechnologii Roślin Aeropolis,  

2. Stacja Doświadczalna Krasne. 

Badania naukowe i kształcenie odbywają się w dwóch kampusach w Rzeszowie (Kampus 

Rejtana i Kampus Zalesie), a także w zamiejscowym oddziale w Weryni oraz na terenie stacji 

doświadczalnej zlokalizowanej w Krasnem. 

 

Infrastruktura Kolegium Nauk Przyrodniczych obejmuje wysoce specjalistyczną aparaturę 

badawczą, w tym ponad 250 urządzeń i zestawów urządzeń stanowiących aparaturę 

kluczową (Odnośnik nr 1). 

2.2. Pracownicy 

W Kolegium zatrudnionych jest około 250 pracowników naukowych, naukowo-

dydaktycznych  i dydaktycznych, w tym: 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-biologi-i-biotechnologi
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-informatyki
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-matematyki
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-fizycznych
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-rolnicz-ochrony-i-ksztalt-s
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-techno-zywnosci-i-zywienia
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/centrum-dydaktyczno-naukowe-mikroelektroniki-i-nan
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/centrum-innowacji-i-transferu-wiedzy-techniczno-pr
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/centrum-innowacyjnych-technologii
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/interdyscyplinarne-centrum-modelowania-komputerowe
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− ponad 25 z tytułem profesora, 

− ponad 70 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego, 

− prawie 130 pracowników ze stopniem doktora, 

− ponad 25 pracowników z tytułem magistra. 

W badaniach i dydaktyce niezastąpionym wsparciem jest ponad 75 pracowników 

inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych. Strukturę administracyjną tworzą: Biuro 

KNP Nauk Przyrodniczych, Dziekanat Kolegium Nauk Przyrodniczych, Sekretariaty 

Instytutów, Sekretariaty Centrów, gdzie pracuje łącznie 40 osób. 

2.3. Dyscypliny naukowe i uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

W Kolegium Nauk Przyrodniczych ewaluacji podlegają następujące dyscypliny: 

− nauki biologiczne,  

− rolnictwo i ogrodnictwo,  

− technologia żywności i żywienia,  

− informatyka techniczna i telekomunikacja,  

− matematyka,  

− nauki fizyczne,  

− inżynieria materiałowa. 

 Kolegium  posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:  

− doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 

nauki biologiczne oraz w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo 

i ogrodnictwo; 

− doktora: w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne 

oraz w dyscyplinie nauki fizyczne, w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie 

rolnictwo i ogrodnictwo oraz w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 

2.4. Czasopisma i Towarzystwa Naukowe 

 

W Kolegium wydawane są 4 czasopisma naukowe: 

1. Polish Journal for Sustainable Development, 

2. Acta Carpathica, 

3. TOPIARIUS Studia krajobrazowe, 

4. Etnobiologia Polska. 

Przy Kolegium działają następujące towarzystwa naukowe: 

1. Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, 

2. Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Rzeszowski, 

3. Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddział w Rzeszowie, 
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4. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie, 

5. Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 

6. Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej  

w Rzeszowie, 

7. Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, 

8. Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników, 

9. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, 

10. Polskie Towarzystwo Biochemiczne w Rzeszowie, 

11. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczeg0.  

2.5. Kształcenie 

Kolegium Nauk Przyrodniczych UR dba o wysoki standard kształcenia na kierunkach 

przyrodniczych, technicznych, ścisłych i rolniczych. Zajęcia prowadzone są na 16 kierunkach 

studiów I i II stopnia: 

− agroleśnictwo 

− architektura krajobrazu 

− biologia 

− biotechnologia - Znak Jakości „Studia z przyszłością” 

− fizyka 

− informatyka 

− informatyka i ekonometria 

− inżynieria materiałowa 

− logistyka w sektorze rolno-spożywczym 

− matematyka 

− mechatronika 

− ochrona środowiska 

− odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

− rolnictwo 

− systemy diagnostyczne w medycynie - Znak Jakości „Studia z przyszłością” 

− technologia żywności i żywienie człowieka 

2.6. Współpraca międzynarodowa 

Kolegium prowadzi szeroką współpracę naukową z ponad 50 krajami na całym świecie 

(między innymi: Anglia, Australia, Belgia, Chile, Chiny, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, 

Niemcy, Nowa Zelandia, Rosja, Szwecja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Włochy). Efektami 

współpracy są między innymi liczne międzynarodowe projekty badawcze, publikacje 

naukowe we współpracy z naukowcami z zagranicy, wymiana naukowa pracowników, 

doktorantów, studentów w ramach m. in. NAWA - CEEPUS i PROM, Erasmus, doktoraty 

uzyskane na uczelniach zagranicznych, pierwszy na UR międzynarodowy doktorat, udział 

studentów w projektach naukowych realizowanych za granicą. 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/agrolesnictwo
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/architektura-krajobrazu
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/biologia
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/biotechnologia
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/fizyka
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/informatyka
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/informatyka-i-ekonometria
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/inzynieria-materialowa
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/logistyka-w-sektorze-rolno-spozywczym
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/matematyka
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/mechatronika
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/ochrona-srodowiska
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/odnawialne-zrodla-energii-i-gospodarka-odpadami
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/rolnictwo
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/systemy-diagnostyczne-w-medycynie
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/kierunki/technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka
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2.7. Współpraca z gospodarką 

W Kolegium Nauk Przyrodniczych działa Rada Społeczno-Gospodarcza, w ramach której 

funkcjonują 3 panele tematyczne: Panel Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Panel Nauk 

Inżynieryjno-Technicznych oraz Panel Nauk Rolniczych. Rada ma charakter opiniodawczy, 

doradczy i inicjatywny. Głównym celem działania Rady jest stworzenie platformy współpracy 

środowiska naukowego, dydaktycznego, gospodarki, samorządu oraz instytucji  z otoczenia 

biznesu, a także ocena programów studiów i jakości kształcenia w KNP (Odnośnik nr 2). 

Kolegium współpracuje z ponad 120 firmami i instytucjami, realizuje ekspertyzy, badania, 

wdrożenia, opinie o innowacyjności oraz szkolenia. Oferuje usługi komercyjne łącznie  

w ponad 200 kategoriach badań, w dyscyplinach nauk prowadzonych przez jednostki 

(Odnośnik nr 3). 

Kolegium ściśle współpracuje z Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI), natomiast 20 

kolegialnych laboratoriów działa w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych  

i Wzorcujących.  

2.8. Projekty Doskonałości 

W KNP w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) realizowany jest 

projekt pt. Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych UR szansą dla 

gospodarki żywnościowej. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu  

i efektywności badań naukowych w obszarze nauk rolniczych poprzez rozwój programu 

badań i wybór priorytetowych kierunków skoncentrowanych na celach o strategicznym 

znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju regionu, wsparcie zespołów naukowych  

w międzynarodowych programach badawczych, zacieśnienie współpracy jednostek 

naukowych z przedsiębiorstwami, promocję nauki i innowacyjności w społeczeństwie. 
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3. Metodyka opracowania strategii 
 

Strategia Rozwoju Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 

2021-2030 została opracowana w oparciu o następujące podstawy prawne: Statut UR: par. 42 

ust. 1 pkt 4 lit. a. oraz Regulamin KNP UR: par. 5 ust. 4 pkt 2 oraz par. 6 ust. 4 pkt 2 lit. a. 

Niniejszy dokument jest zgodny ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 

2021-2030 (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/03/2021 Senatu UR z dnia 25 marca 2021 r.).  

Głównym założeniem metodycznym przy tworzeniu strategii było włączenie jak największej 

liczby osób pracujących w Kolegium w ten proces. Strategia została opracowana w trzech 

zasadniczych etapach.  

I. Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań możliwości rozwoju Kolegium.  

W celu dokonania diagnozy problemów i wyzwań, przed którymi stoi Kolegium, została 

przeprowadzona anonimowa ankieta, skierowana do wszystkich pracowników 

Kolegium, niezależnie od stanowiska pracy. W ten sposób uzyskano odpowiedzi od 203 

osób, co stanowiło 55% wszystkich pracowników Kolegium. 

II. Opracowanie zasadniczej części strategii. 

Strategię rozwoju Kolegium odniesiono do sześciu obszarów tematycznych, zbieżnych 

ze Strategią rozwoju UR. Były to: Nauka, Kształcenie, Zarządzanie, Zasoby Materialne, 

Zasoby Niematerialne, Współpraca z Otoczeniem i Komercjalizacja Wyników Badań. 

Dla tych obszarów tematycznych powołano odpowiednio sześć Zespołów 

Problemowych, których zadaniami były przeprowadzenie analizy SWOT, opracowanie 

misji i wizji rozwoju Kolegium, a w dalszej kolejności celów strategicznych, 

operacyjnych i szczegółowych.  

 

III. Redakcja, konsultacje i wdrożenie strategii. 

Główną przesłanką redakcyjną ostatecznej wersji dokumentu jest możliwość realizacji 

celów i zadań strategii przez pracowników Kolegium, a także kadrę kierowniczą 

uniwersytetu, której została przypisana odpowiedzialność za ich realizację. W kolejnym 

kroku Projekt strategii został poddany konsultacjom i po weryfikacji na podstawie 

zgłoszonych uwag zaopiniowany przez Radę Naukową Kolegium i zatwierdzony przez 

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Przyjęto założenie, że realizacja Strategii Rozwoju Kolegium Nauk Przyrodniczych UR 

na lata 2021-2030 będzie podlegała procesowi monitoringu i ewaluacji raz na dwa lata 

przez zespół składający się z przewodniczących Zespołów Problemowych powołanych 

przez Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych. Procesowi ewaluacji podlegać 

będą cele operacyjne oraz zadania. 
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4. Misja i wizja rozwoju Kolegium Nauk Przyrodniczych 





Misja 

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego to niezbędna dla regionu 

jednostka, wyróżniająca się doskonałością badań naukowych ukierunkowanych na rozwój 

wysokich technologii i innowacji oraz na współczesne wyzwania środowiskowe, a także 

prowadząca kształcenie poszukiwanych na rynku pracy specjalistów w dziedzinach 

przyrodniczo-technicznych. 

 

    Wizja 
 

Kolegium Nauk Przyrodniczych to silna, zintegrowana wewnętrznie jednostka, stwarzająca 

optymalne warunki pracy i rozwoju pracowników, cechująca się wysoką kulturą 

organizacyjną, współpracująca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadząca 

rozpoznawalne w świecie badania naukowe, w tym o dużym potencjale do komercjalizacji,  

a także dbająca o wysoką jakość kształcenia poszukiwanych specjalistów. 

 

 

     Obszary strategiczne: 

I. NAUKA 

II. KSZTAŁCENIE 

III. ZASOBY NIEMATERIALNE 

IV. ZASOBY MATERIALNE 

V. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM 

VI. ZARZĄDZANIE KOLEGIUM 
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5. Obszary, cele strategiczne i operacyjne oraz zadania szczegółowe 
 

I. Obszar strategiczny:  NAUKA 

Cel strategiczny: Wzmocnienie międzynarodowej oraz krajowej pozycji naukowej 

dyscyplin Kolegium 

 

Cel operacyjny 1:  

Poprawa efektywności prowadzonych badań i podniesienie poziomu publikacji naukowych 

Zadania:  

− wspieranie mocnych zespołów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin 

Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy Instytutów, 

Rady Naukowe Dyscyplin, Prorektor ds. KNP; Kierownicy Jednostek); 

− intensyfikacja kształcenia i rozwoju własnej młodej kadry (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Rada Naukowa 

KNP, Rady Naukowe Dyscyplin);  

− intensyfikacja procesu publikowania w czasopismach prestiżowych dla dyscyplin  

Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy Instytutów, 

Prorektor ds. KNP; Kierownicy Jednostek); 

− podniesienie wskaźnika rozwoju kadry (uzyskiwanie tytułów i stopni naukowych) 

(czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy Instytutów, Rada 

Naukowa KNP, Rady Naukowe Dyscyplin, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Prorektor ds. 

KNP); 

− kontynuacja i wzmocnienie współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi 

poprzez aplikację i realizację wspólnych projektów naukowych i innych przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor 

ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− zwiększenie udziału jednostek Kolegium w projektach doskonałości (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Biuro 

KNP); 

− promowanie badań interdyscyplinarnych w ramach realizacji projektów badawczych 

w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie sprzętu badawczego Kolegium 

(czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy 

Instytutów); 

− wzmocnienie wymiany myśli naukowej poprzez wspieranie mobilności naukowej 

pracowników Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor 

ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Uczelniany Koordynator ds. Projektów NAWA, Biuro 

KNP). 
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Cel operacyjny 2:  

Podniesienie skuteczności pozyskiwania środków w ramach projektów zewnętrznych 

 

Zadania:  

− organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu zasad przygotowania wniosków  

i pozyskiwania funduszy na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP); 

− zintensyfikowanie działań zmierzających do wzrostu liczby aplikacji o środki 

zewnętrzne, zwłaszcza w ramach współpracy z renomowanymi ośrodkami 

naukowymi (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, 

Dyrektorzy Instytutów); 

− przygotowywanie nowych porozumień/konsorcjów z ośrodkami naukowymi lub 

podmiotami otoczenia zewnętrznego w celu pozyskiwania funduszy na badania czy 

wymianę wiedzy (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. 

KNP, Dyrektorzy Instytutów, Biuro KNP); 

− usprawnienie procesu aplikowania o granty i projekty badawcze poprzez lepsze 

wykorzystanie istniejących struktur administracji Kolegium (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Biuro KNP, Prorektor ds. KNP). 

 

Cel operacyjny 3: 

Zwiększenie umiędzynarodowienia badań oraz wzmocnienie wpływu działalności naukowej 

pracowników Kolegium na rozwój światowej nauki 

Zadania: 

− podjęcie działań na rzecz podniesienia rozpoznawalności w kraju i na świecie badań 

prowadzonych przez pracowników Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Biuro KNP, Biblioteka 

UR, Dział Nauki i Projektów UR); 

− nawiązywanie oficjalnej współpracy z uznanymi zagranicznymi ośrodkami 

naukowymi (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Uczelniany Koordynator ds. Projektów NAWA); 

− zwiększenie liczby publikacji naukowych realizowanych we współpracy z naukowcami 

z zagranicznych ośrodków (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− intensyfikacja zdobywania funduszy na wymianę zagraniczną, w tym na przyjazdy 

wykładowców wizytujących oraz młodych naukowców (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Biuro KNP, 

Uczelniany Koordynator ds. Projektów NAWA); 

− zwiększenie liczby prac doktorskich realizowanych w ramach umów z zagranicznymi 

ośrodkami naukowymi (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor 

ds. KNP, Rada Naukowa KNP, Dyrektorzy Instytutów, Rady Naukowe Dyscyplin, 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej); 
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− zwiększenie liczby prac doktorskich składanych w języku angielskim (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Rada Naukowa KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Rady Naukowe Dyscyplin,  Dyrektor Szkoły Doktorskiej). 

 

II. Obszar strategiczny:  KSZTAŁCENIE 

Cel strategiczny: Dbałość o najwyższą jakość i atrakcyjność kształcenia  dostosowaną do 

potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz prowadzącą do przygotowania 

absolwentów realizujących  działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe 

 

Cel operacyjny 1:   

Atrakcyjne kształcenie spójne z prowadzonymi badaniami naukowymi 

Zadania: 

− systematyczne doskonalenie i dostosowywanie oferty studiów do aktualnego stanu 

wiedzy (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, Zespoły 

Programowe Kierunków Studiów); 

− tworzenie interdyscyplinarnych kierunków studiów (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− włączanie studentów w badania naukowe (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Kierownicy Jednostek); 

− poszerzenie oferty zajęć fakultatywnych (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Zespoły Programowe Kierunków Studiów); 

− wspieranie działalności kół naukowych (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP i Prorektor ds. KNP, Opiekunowie kół naukowych); 

− wspieranie nauczycieli akademickich w rozwoju umiejętności dydaktycznych poprzez 

stwarzanie możliwości udziału w różnorodnych szkoleniach (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, Prorektor ds. KNP); 

− wprowadzanie nowych form kształcenia (czas realizacji 2021-2030; Dziekan KNP, 

Zespoły Programowe Kierunków Studiów, Zespół ds. Jakości Kształcenia, pracownicy 

Kolegium). 

Cel operacyjny 2:   

Wysoka efektywność kształcenia w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych 

Zadania: 

− doskonalenie i dostosowywanie oferty studiów do potrzeb i oczekiwań rynku pracy w 

porozumieniu z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Zespoły Programowe Kierunków 

Studiów); 



 

 

14 

− rozwijanie oferty zajęć fakultatywnych przygotowujących do zdobycia kwalifikacji 

zawodowych (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Zespoły Programowe 

Kierunków Studiów). 

Cel operacyjny 3:   

Wzmocnienie krajowego i międzynarodowego wymiaru procesu kształcenia 

Zadania: 

− stworzenie międzynarodowego kierunku studiów (czas realizacji: 2021-2024; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Prorektor ds. KNP i Prorektor ds. Kształcenia UR); 

− zwiększenie w ofercie dydaktycznej propozycji przedmiotów prowadzonych w  języku 

obcym (czas realizacji: 2021-2023; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, Zespoły 

Programowe Kierunków Studiów);  

− włączanie do procesu dydaktycznego nauczycieli z innych ośrodków akademickich,  

w tym  także zagranicznych (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Dziekan KNP, Dyrektorzy Instytutów, Uczelniany Koordynator ds. Projektów NAWA); 

− zwiększenie mobilności pracowników i studentów (czas realizacji: 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Uczelniany Koordynator ds. Projektów NAWA,  

Prorektor ds. KNP). 

Cel operacyjny 4: 

Rozwinięcie i urozmaicenie działalności popularyzatorskiej oraz form promocji 

poszczególnych kierunków studiów 

 

Zadania: 

− intensyfikacja współpracy ze szkołami (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Dyrektorzy Instytutów, Zespoły Promocyjne 

Instytutów); 

− prowadzenie akcji popularyzatorskich  i promocyjnych poszczególnych kierunków 

studiów (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, Zespoły 

Promocyjne Instytutów, Zespoły Programowe Kierunków Studiów); 

− sukcesywne zwiększanie liczby publikacji popularnonaukowych studentów  

i pracowników (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Kierownicy 

Jednostek, Opiekunowie kół naukowych). 

Cel operacyjny 5:   

Doskonalenie kształcenia potwierdzone opiniami zewnętrznymi 

Zadania: 

− uzyskanie certyfikatów doskonałości kształcenia dla ocenianych kierunków studiów 

(czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, Dyrektorzy 

Instytutów, Kierownicy Kierunków, Zespoły Programowe Kierunków, Zespół ds. 

Jakości Kształcenia); 

− intensyfikacja działań zmierzających do uzyskania wysokich pozycji w rankingach 

kierunków studiów (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, 
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Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Kierunków Studiów, Zespoły 

Programowe Kierunków Studiów, Zespół ds. Jakości Kształcenia); 

− systematyczne monitorowanie procesu ewaluacji jakości kształcenia oraz 

kompetencji merytorycznych nauczycieli (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Zespół ds. Jakości Kształcenia). 

Cel operacyjny 6:   

Dbałość o efektywną współpracę nauczycieli, dziekanatu i studentów 

Zadania: 

− podejmowanie działań zmierzających do stabilizowania przydziałów czynności 

nauczycieli (czas realizacji 2021-2025; osoby odpowiedzialne: Dziekan KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Kierunków Studiów); 

− podniesienie umiejętności komunikowania się osób realizujących proces dydaktyczny 

i wspierających go administracyjnie (czas realizacji 2021-2025; osoby odpowiedzialne: 

Dziekan KNP, Prorektor ds. KNP); 

− monitoring i optymalizacja działań oraz procedur niezbędnych do prowadzenia 

sprawnego i efektywnego kształcenia w Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Dziekan KNP, Dyrektor Dziekanatu KNP). 

 

III. Obszar strategiczny:  ZASOBY NIEMATERIALNE 

Cel strategiczny: Sprzyjanie rozwojowi, współpracy i integracji wszystkich pracowników,  

w tym zapewnienie im stabilnego zatrudnienia 

 

Cel operacyjny 1:

Poprawa warunków sprzyjających rozwojowi zawodowemu i efektywnej pracy na rzecz 

Kolegium 

 

Zadania: 

− wspieranie rozwoju i awansu zawodowego pracowników zatrudnionych na 

wszystkich stanowiskach pracy (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Kierownicy Jednostek, Biuro KNP we 

współpracy z Działem Kadr i Biurem Rektora); 

− docenianie wyróżniających się pracowników m.in. poprzez stosowanie 

udoskonalonego systemu nagradzania (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Kierownicy Jednostek, Rada 

Naukowa KNP, Rady Naukowe Dyscyplin); 

− wspieranie działań zapobiegających mobbingowi, dyskryminacji i zachowaniom 

nieetycznym (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. 

KNP, Kierownicy Jednostek, uczelniana Komisja ds. przeciwdziałania 

mobbingowi, dyskryminacji i korupcji). 
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Cel operacyjny 2:  

Kreowanie marki Kolegium  

Zadania: 

− podjęcie działań wzmacniających pozycję Kolegium i poszczególnych dyscyplin 

naukowych w rankingach krajowych i zagranicznych (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP, Kierownicy Jednostek); 

− promowanie osiągnięć pracowników i studentów w krajowych i zagranicznych 

środkach masowego przekazu (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Biuro KNP, Prorektor ds. KNP, Zespoły Promocyjne Instytutów); 

− prowadzenie spójnych działań informacyjnych dotyczących funkcjonowania 

Kolegium we wszystkich jego aspektach (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Kierownicy Jednostek); 

− zwiększenie liczby przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy 

Instytutów, Biuro KNP, Zespoły Promocyjne Instytutów); 

− przygotowanie przez pracowników Kolegium indywidualnych standaryzowanych 

stron internetowych w języku polskim i angielskim zgodnie z przyjętym wzorem 

(czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Kierownicy Jednostek, Biuro 

KNP);  

− dbanie o aktualne i wyczerpujące informacje na temat działalności naukowej  

i dydaktycznej pracowników Kolegium, umieszczone na stronie internetowej 

Kolegium i UR (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Kierownicy 

Jednostek, Zespoły Promocyjne Instytutów, Dział Promocji UR); 

− dopracowanie strony internetowej Kolegium w języku angielskim (czas realizacji 

2021-2022; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP, Zespoły 

Promocyjne Instytutów); 

− dbanie o spójną i konsekwentną wizualną identyfikację Kolegium (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Biuro KNP, Zespoły Promocyjne Instytutów); 

− aktywne uczestnictwo w działaniach Uniwersytetu zmierzających do uzyskania 

certyfikatu HR4R UR (czas realizacji 2021-2023; osoby odpowiedzialne: Biuro KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Zespoły Promocyjne Instytutów, Prorektor ds. KNP). 

 

IV. Obszar strategiczny:  ZASOBY MATERIALNE 

Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury Kolegium Nauk Przyrodniczych umożliwiający 

prowadzenie badań naukowych i kształcenia na wysokim poziomie 

Cel operacyjny 1:   

Unowocześnianie i efektywne wykorzystywanie zasobów Kolegium 
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Zadania: 

− zwiększanie zasobów aparatury badawczej pozwalającej na prowadzenie 

innowacyjnych badań naukowych na najwyższym poziomie (czas realizacji 2021-

2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− opracowanie i wdrożenie kolegialnego systemu zarządzania wykorzystaniem 

kluczowej  aparatury badawczej (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− opracowanie i wdrożenie kolegialnego systemu zarządzania wykorzystaniem 

pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− opracowanie i wdrożenie koncepcji komercyjnego wykorzystania zasobów 

Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. współpracy  

z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych). 

Cel operacyjny 2:   

Wzmocnienie efektywności pozyskiwania funduszy na utrzymanie i rozwój infrastruktury 

Zadania: 

− zwiększenie liczby aplikacji o środki zewnętrzne na rozwój i utrzymanie 

infrastruktury materialnej (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. 

współpracy z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych);      

− opracowanie i wdrożenie systemu wykorzystania środków z działalności 

komercyjnej w celu utrzymania kluczowej aparatury dydaktycznej i  badawczej 

Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. współpracy  

z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych). 

 

V. Obszar strategiczny:  WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM, 

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ 

Cel strategiczny: Rozwinięcie współpracy Kolegium z otoczeniem gospodarczym 

 

Cel operacyjny 1:   

Wzmocnienie pozycji Kolegium jako partnera w środowisku gospodarczym 

Zadania: 

− opracowanie szczegółowej oferty usługowej laboratoriów/pracowni/zakładów 

wraz z cennikiem badań dostępnym na zapytanie ofertowe (czas realizacji 2021-

2022; osoby odpowiedzialne: Kierownicy Jednostek, UCTT, Biuro KNP); 
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− optymalizacja oferty badawczej na stronie internetowej Kolegium (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Biuro KNP, Kierownicy Jednostek, UCI, UCTT); 

− zwiększenie konkurencyjności oferty usług laboratoryjnych (szybka odpowiedź na 

zapytania ofertowe, skrócenie czasu realizacji usług, konkurencyjne ceny), (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP we współpracy  

z InventUR /UCTT); 

− usprawnienie obsługi administracyjnej projektów i realizacji usług  

z interesariuszami zewnętrznymi (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP, InventUR, UCTT); 

− upowszechnienie oferty usług dla biznesu (czas realizacji 2021-2025; osoby 

odpowiedzialne: Władze KNP/ Kierownicy Jednostek, InventUR, UCTT, Biuro 

KNP); 

− intensyfikacja działań opartych na współpracy z Radą Społeczno-Gospodarczą, 

włączanie absolwentów odnoszących sukcesy zawodowe do Rady (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP); 

− promowanie badań na rzecz przemysłu i gospodarki (czas realizacji 2021-2030; 

osoby odpowiedzialne: Rada Społeczno-Gospodarcza, Biuro KNP, Kierownicy 

Jednostek). 

 

Cel operacyjny 2:   

Rozwój badań ukierunkowanych na współpracę z otoczeniem gospodarczym. Wzrost 

komercjalizacji wyników badań 

 

Zadania: 

− rozpoznanie zapotrzebowania na usługi badawcze dla przemysłu i gospodarki,  

w tym na badania innowacyjne (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Rada Społeczno-Gospodarcza, Biuro KNP, Kierownicy Jednostek); 

− powołanie laboratoriów akredytowanych i zwiększenie liczby laboratoriów 

prowadzących działalność usługową (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Pełnomocnik 

Prorektora ds. KNP ds. współpracy z gospodarką i komercjalizacji badań 

naukowych); 

−  wzrost liczby publikacji naukowych o wysokim potencjale aplikacyjnym   

w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. 

współpracy z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych, Dyrektorzy 

Instytutów, UCTT, Rada Społeczno-Gospodarcza);    

− zwiększenie liczby umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP we współpracy  

z UCTT, Kierownicy Jednostek); 

− zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów o wysokim stopniu gotowości do 

komercjalizacji (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. 
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KNP, Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. współpracy z gospodarką  

i komercjalizacji badań naukowych, Dyrektorzy Instytutów, UCTT); 

− organizowanie konferencji naukowych oraz szkoleń z udziałem przedstawicieli 

gospodarki (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy 

Instytutów, Dyrektorzy Centrów Kolegium, Rada Społeczno-Gospodarcza, 

Pełnomocnik Prorektora ds. KNP ds. współpracy z gospodarką i komercjalizacji 

badań naukowych); 

− promowanie doktoratów wdrożeniowych (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, Dyrektorzy Centrów 

Kolegium, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Rada Społeczno-Gospodarcza). 

 

 

VI. Obszar strategiczny:  ZARZĄDZANIE KOLEGIUM 

Cel strategiczny: Umocnienie wewnętrznej integracji oraz wysokiej kultury 

organizacyjnej Kolegium  

 

Cel operacyjny 1:  

Motywowanie pracowników do realizacji misji Kolegium jako jednostki akademickiej 

 

Zadania: 

− wspieranie integracji pracowników, ich poczucia więzi oraz identyfikacji  

z Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, 

Biuro KNP); 

− kształtowanie tradycji akademickich i symboli Kolegium (czas realizacji 2021-

2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP). 

Cel operacyjny 2:

Wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników we wszystkich obszarach 

działalności Kolegium 

 

Zadania: 

− prowadzenie konsekwentnej polityki kadrowej skierowanej na budowę zespołów 

ludzi o najwyższych kwalifikacjach na wszystkich stanowiskach pracy (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, 

Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Jednostek); 

− podnoszenie kompetencji pracowników poprzez udział w szkoleniach i kursach 

doskonalenia zawodowego (czas realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: 

Prorektor ds. KNP, Biuro KNP, Kierownicy Jednostek); 

− weryfikacja, rozdział pokrywających się obowiązków administracji kolegialnej  

i centralnej oraz informowanie społeczności Kolegium o zakresie obowiązków 
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pracowników administracji Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Dyrektor Biura KNP, Dyrektor 

Dziekanatu KNP KNP); 

− przeszkolenie kadry zarządczej w zakresie kierowania zespołami ludzkimi (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Biuro KNP). 

Cel operacyjny 3: 

Poprawa spójności organizacyjnej 

 

Zadania: 

− usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Kolegium (czas realizacji 2021-

2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Dyrektor Biura KP, 

Dyrektor Dziekanatu KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− monitoring procedur w celu ich usprawniania (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, Dyrektor Biura Kolegium, 

Dyrektor Dziekanatu KNP, Dyrektorzy Instytutów); 

− doskonalenie systemu zarządzania stronami internetowymi w Kolegium oraz 

informacją w mediach społecznościowych (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Biuro KNP). 

Cel operacyjny 4:  

Efektywne zarządzanie finansami i racjonalne gospodarowanie majątkiem 

Zadania: 

− optymalizacja kosztów związanych z działalnością dydaktyczną Kolegium (czas 

realizacji 2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dziekan KNP, 

Dziekanat – Sekcja Dydaktyczna); 

− optymalizacja kosztów utrzymania obiektów i aparatury Kolegium (czas realizacji 

2021-2030; osoby odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP, Dyrektorzy Instytutów, 

Administratorzy budynków kolegialnych, Biuro KNP, UCTT); 

− wdrożenie regulaminu finansowego Kolegium (czas realizacji 2021-2030; osoby 

odpowiedzialne: Prorektor ds. KNP). 
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  Spis odnośników:  

1. Aparatura badawcza 

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/12/18/126cdd4f9d57765e9ed01cc1b8789

bb9/18.12_Aparatura%20badawcza.pdf  

  

2. Współpraca z gospodarką 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-

przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/rada-spoleczno-

gospodarcza  

3. Usługi badawcze 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-

przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/uslugi-badawcze 

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/12/18/126cdd4f9d57765e9ed01cc1b8789bb9/18.12_Aparatura%20badawcza.pdf
https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/12/18/126cdd4f9d57765e9ed01cc1b8789bb9/18.12_Aparatura%20badawcza.pdf
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/rada-spoleczno-gospodarcza
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/rada-spoleczno-gospodarcza
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/rada-spoleczno-gospodarcza
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/uslugi-badawcze
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka/uslugi-badawcze

