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- 

tegiczne oraz projekty w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2025 roku. Strategia WSB 

w Warszawie na lata 2022

 

W latach 2022 -

nieniu tempa rozwoju Uczelni 

jako:  

 Miernik 

Zbudowanie architektury procesowej w celu 

podniesienia satysfakcji klienta 
 

 

1. Misja i wizja  

. 

w   Rozwijamy k

po . 

WSB w Warszawie okre  : 

niepubliczna w 

i biznesu. 

  wybierana  w Warszawie, by stawa  

 

  to przejmowanie inicjatywy, co dla WSB w Warszawie 

a   

 potrzeby  to 

kluczowych interesariuszy: 

  



 

 
 

  Uczelnia  

 Uczelni  

 otoczenia biznesowego biznesem Uczelnia 

oraz  

Proaktywne  . Trendy 

docelowa  swoje oczekiwanie jako

przedstawiony w wizji WSB w Warszawie 

 

 

2. Analiza SWOT 

w  

2025 analiza z

i  

a 

tworzenia Planu strategicznego 

 

 Kierunek

 

 Wyzwanie: Rozw - 

 

 

Kompleksow  

 

3. Wyzwania strategiczne  

Strategia na lata 2022

 

przedstawiono w Warszawie.  



 

 
 

3.1.  Dydaktyka 

i 

dydaktyczna 

Szybki wzrost 

. 

Nowe potrzeby 

i - 

 

 

3.2.   

Cel: WSB w Warszawie - - 

olsce 

w -DSW, 

co pozwoli jej na 

Federacji, oraz roku 2030  

naukowego.  

Projekty realizowane  

w aukowego w perspektywie roku 2030, co 

w oczach  kadry, 

-dydaktycznej.  



 

 
 

3.3.  Optymalna infrastruktura  

Cel:  infrastruktury dydaktycznej i biurowej (infrastruktura adekwatna do etapu rozwoju 

Uczelni) 

Kluczowy dla dalszego rozwoju Uczelni jest   

na rynku warszawskim. Konieczne jest potrzebny Uczelni kolejny budynek 

i  ry 

 rozwoju infrastruktury Uczelni. 

 

3.4.  Architektura procesowa 

 

2021  

Uczelni (przychody, rentowno   

 

3.5.   

Cel: Podnoszenie  procesowej organizacji 

ciowy Uczelni do 2025 roku. Podnoszenie 

 Uczelni i wzmocnienia kluczowych 

jej    

1.  

2. Pozycja na rynku 

3.  

4. Uczelnia technologiczna 

5.  

6.  

7. Relacje z biznesem 

8. Stabilno  finansowa 

To wyzwanie  - 

 organizacji,  

do budowania i rozwijania relacji z otoczeniem. 



 

 
 

4. Sposoby realizacji strategii 

Struktura  :  

 w Warszawie lub Senatu WSB w Warszawie) 

 Strategii dla 

 

 Sponsor wyzwania strategicznego  

,  

 PM projektu  odpowiada za dostarczenie sponsorowi kierunku strategicznego 

 oraz za 

 

Realizacja strategii 2022  

 Systematycznym monitor  

z . 

 Rewizjom   

Spotkania   

 Rewizja   raz 

w . 

 P  strategii  spotkanie sponsora wyzwania strategicznego z PM-ami i  

raz na dwa tygodnie. 

 Rewizja w gronie Senatu WSB w Warszawie  . 


