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DODATEK DO STRATEGII ROZWOJU  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH  

IM. JANA MATEJKI  

W KRAKOWIE NA LATA 2021–2030  

Metodyka przygotowania strategii ASP  

Strategia rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2021–2030 jest efektem 

współpracy JM Rektora z Kolegium Rektorskim, Komisją ds. Strategii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z zespołem ekspertów Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Zasadnicze elementy 

przedstawionego materiału zostały wypracowane podczas szeregu spotkań, konsultacji oraz warsztatów, które 

miały miejsce w pierwszej połowie 2021 roku. 

W pracy nad strategią połączono metodykę partycypacyjną, w postaci serii konsultacji ze społecznością 

Akademii, z pracą grupy zadaniowej, złożonej z przedstawicieli uczelni oraz ekspertów z MIK na sesjach 

planistycznych. W ten sposób wykorzystane zostały zarówno oddolne głosy środowiska akademickiego, jak i wizja 

władz uczelni. 

Metoda wsparcia procesów strategicznych, którą się posłużono, opiera się na możliwie szerokim udziale 

interesariuszy organizacji oraz facylitowaniu prac społeczności i zespołów, które będą objęte strategią lub będą ją 

wdrażać. Bazuje ona na założeniu, że wiedza istotna dla rozwoju organizacji jest w niej obecna, a zadaniem 

facylitatorów wspierających proces diagnozy i planowania jest tworzenie warunków, by skorzystać z wiedzy, 

doświadczenia, informacji o potrzebach, brakach i potencjałach pochodzących z różnych miejsc i stanowisk 

w organizacji. Wiedza ta jest traktowana jako podstawa do formułowania wniosków diagnostycznych. Główną 

zaletą partycypacji w procesie zarządzania strategicznego (diagnozowanie, planowanie, wdrożenie) jest włączenie 

do jej współtworzenia nie tylko władz instytucji, ale również społeczności, co przyczynia się do wzrostu poczucia 

utożsamienia i współodpowiedzialności za strategię w organizacji, a więc zwiększa szansę na jej skuteczne 

wdrożenie.  

W ramach wstępnego etapu przygotowania niniejszej strategii przeprowadzono pięć spotkań diagnostycznych 

ze społecznością Akademii, w których udział wzięli przedstawiciele kluczowych środowisk akademickich: studenci 

i studentki, doktoranci i doktorantki, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracownice administracji, 

a także władze dziekańskie poszczególnych wydziałów ASP. W oparciu o treści z wymienionych spotkań 

przeprowadzona została analiza SWOT, która wskazała główne potencjały i luki w organizacji oraz szanse 

i zagrożenia w jej otoczeniu. Uczestnicy spotkań wskazywali również ambicje, marzenia i wyzwania przydatne do 

formułowania wizji i celów rozwojowych na kolejnych etapach prac. Treści wypracowane w tym gronie zostały 

przedstawione w raporcie podsumowującym pt. „Raport z konsultacji założeń do strategii Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2021–2030”.  

Następnie, w drugim etapie prac planistycznych, odbyła się seria spotkań z grupą roboczą ds. strategii, na 

których dokonano przeglądu wniosków z konsultacji oraz poszerzono diagnozę strategiczną o dodatkową analizę 
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trendów i analizę interesariuszy. Ostatecznie opracowano szczegółową siatkę celów strategicznych i operacyjnych, 

do realizacji w wybranych przez Akademię czterech obszarów rozwoju. 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest wszechstronnym narzędziem diagnostycznym umożliwiającym zebranie i uporządkowanie 

wiedzy na temat mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w jej otoczeniu. Jest ona narzędziem 

służącym do systematycznego przeglądu wewnętrznych i zewnętrznych czynników określających obecny stan 

i potencjał rozwojowy organizacji. Zidentyfikowanie głównych mocnych i słabych stron instytucji pozwala 

skoncentrować wysiłki pracowników na wykorzystywaniu jej atutów oraz, w miarę możliwości, eliminowaniu jej 

słabych stron. Wiedza ta pozwala w sposób realny planować długofalowe działania. Przedstawiona tu analiza 

SWOT jest syntetycznym efektem konsultacji z grupami złożonymi z pracowników i studentów ASP. 

Analiza SWOT oprócz opisanych poniżej mocnych (ang. Strenghts) i słabych (ang. Weaknesses) stron organizacji 

obejmuje również zewnętrzne uwarunkowania jej działania. Analiza otoczenia pod kątem szans (ang. Opportuni-

ties) i zagrożeń (ang. Threats) pozwala urealnić plany i zyskać wiedzę na temat czynników zewnętrznych, które 

będą sprzyjać dążeniu uczelni w wybranym kierunku lub je utrudniać. Poniżej zebrano najważniejsze ustalenia. 

Mocne i słabe strony Akademii 

Poniższa tabela zawiera kluczowe silne i słabe strony. Pierwsze należy traktować jako potencjał rozwojowy, 

a drugie jako czynniki hamujące rozwój uczelni. 

 

WYBRANE MOCNE STRONY (potencjał 

rozwojowy) 

Jest dobrze i chcemy to rozwijać!  

WYBRANE SŁABE STRONY (hamulce rozwoju) 

Musimy to pilnie naprawić! 

BUDOWAĆ „SYNERGIĘ INDYWIDUALISTÓW” 

Rozwijajmy różnorodność. 

Rozwijajmy autonomię, ale mając na względzie 

wspólny cel. 

 

ROZWIJAĆ „AUTONOMICZNĄ KOOPERACJĘ” 

Możliwość samorealizacji – dobry zespół 

współpracowników. 

Samodzielność studentów w tworzeniu własnej 

ścieżki rozwoju na uczelni. Możliwość 

podejmowania własnych badań artystycznych 

pracy wg zainteresowań (wybór pracowni, 

projektu). 

Partnerskie relacje między profesorami 

i studentami (łatwa komunikacja, dobry kontakt 

i dostępność, kontakt 1:1 z profesorami, „uczeń–

ZWIĘKSZYĆ PRZEPŁYW INFORMACJI 

I WSPÓŁPRACĘ W ORGANIZACJI 

Brak poczucia współodpowiedzialności za 

realizację całości szerszego zadania/celu (wyjście 

poza własny odcinek prac). 

Brak inicjatyw angażujących studentów 

i doktorantów w różne działania okołoartystyczne.  

 

ROZWIJAĆ SIEĆ WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM  

Ułatwienie wejścia na rynek sztuki (brak 

mentoringu w kontaktach z rynkiem sztuki, 

wsparcia w zaistnieniu na rynku sztuki). 

Brak wsparcia instytucjonalnego przy 

pozyskiwaniu funduszy od podmiotów 

zewnętrznych (brak klarowności we współpracy 

z biurem pozyskiwania funduszy). 
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mistrz”, przekraczanie granic, stymulowanie 

rozwoju, partnerstwo). Sposób studiowania 

mocno oparty na społeczności, środowisku 

akademickim. 

 

ZYSKIWAĆ TWÓRCZE INSPIRACJE DZIĘKI 

POSZERZANIU SIECI KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY 

Otoczenie przez sztukę i atmosfera kreatywności 

(kontakty z ludźmi twórczymi, kreatywność 

studentów).  

Otwartość na indywidualności – brak barier 

naukowych/językowych (w porównaniu do innych 

uczelni) – możliwości stypendialne i rezydencje. 

Możliwość współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi – współpraca z innymi jednostkami 

akademickimi w Krakowie (np. UJ, AGH, UEK). 

Obecność studentów i dydaktyków z wymiany 

międzynarodowej (zapraszanie zagranicznych 

gości na wykłady – ludzie z innych środowisk 

artystycznych). 

 

UTRZYMAĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ I AKTUALNOŚĆ 

DYDAKTYKI 

Elastyczność i aktualność dydaktyki – 

dopasowanie do wyzwań współczesności, 

aktualne tematy w pracy dydaktyków 

i studentów – kierunki na bieżąco 

z rzeczywistością – goście, wykłady, tematy 

projektowe (studia bardziej osadzone 

w rzeczywistości, nie tylko badania, odniesienie do 

współczesnej problematyki. 

Jakość kształcenia – nie „produkujemy 

dyplomów”, ale dajemy bazę dla sprawnego 

poruszania się na rynku. Studenci mogą 

praktykować, realizować prace terenowe – 

wdrażanie w to, co będzie po studiach (dalszy 

rozwój Biura Karier). 

Podejście eksperymentalne – poszukiwanie 

nowych środków kształcenia, otwartość na nowe 

zjawiska, możliwość realizowania innowacyjnych 

Niewystarczająca współpraca ASP i władz miasta. 

 

ZWIĘKSZAĆ PRZEPŁYW IDEI, KADR I STUDENTÓW 

Brak programów rezydencyjnych – słaba 

współpraca – słabe finansowanie współpracy 

międzynarodowej między instytucjami. 

 

UZUPEŁNIAĆ BRAKI INFRASTRUKTURALNE  

Brak zaplecza sprzętowego i dostępu do niego. 

Brak profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej.  

Brak pracowni przystosowanych do dużych obiek-

tów/prac. 

Brak dostępu do programów komputerowych. 

Brak dostępu do pracowni na innych wydziałach 

i dostępu do pracowni bez ograniczeń czasowych. 

 

WZMACNIAĆ POZYCJĘ UCZELNI JAKO JEDNOSTKI 

BADAWCZO-NAUKOWEJ 

Brak docenienia wagi ewaluacji w całym 

środowisku ASP. 

Brak działalności/ zbyt słaba działalność naukowa 

i popularyzatorska na arenie międzynarodowej 

(konferencje, sympozja). 

Brak wystarczającego wsparcia finansowego. 

 

WPROWADZAĆ ROZWIĄZANIA 

RACJONALIZATORSKIE 

Brak stałych procedur administracyjnych (częste 

zmiany i nasilająca się biurokracja). 

Brak stabilności zasad (brak ciągłości, zależność 

od kadencyjności). 

Brak elektronicznego obiegu dokumentów. 

Brak dobrego systemu motywacyjnego dla 

pracowników. 

Brak jasnej ścieżki rozwoju kariery (awans, 

wynagrodzenia, szkolenia). 
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projektów i realizacji w ramach zajęć własnych 

badań/celów naukowych, otwartość na pomysły. 

 

DBAĆ O SPRAWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ 

ORGANIZACYJNĄ 

Elastyczność zasad i organizacji pracy.  

Źródło: Raport z konsultacji założeń do strategii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na lata 2021–2030, Małopolski Instytut Kultury 

w Krakowie, Kraków 2021 

Szanse i zagrożenia w otoczeniu ASP 

Poniżej zebrano pulę szans i zagrożeń, czyli czynników zewnętrznych, na które uczelnia ma ograniczony wpływ, 

ale które będą kształtować możliwości działania. Dlatego przy obieraniu celów strategicznych warto uwzględnić 

listę szans i zagrożeń. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

NATURA SZTUKI I JEJ ODBIORCÓW 

Dynamika sztuki i jej atrakcyjność. 

Rosnąca otwartość populacji. 

Poszerzanie horyzontów odbiorców, tworzenie się 

nowych obszarów/przestrzeni, gdzie może 

zaistnieć twórczość w tym projektowa (ekologia, 

sztuczna inteligencja). 

 

PRZEMIANY TECHNOLOGICZNE 

Szybki rozwój cyfryzacji i nowych technologii, 

gospodarki, produkcji. 

Łatwość komunikacji w skali globalnej. 

Przeniesienie do świata wirtualnego znaczącej 

części życia społecznego. 

 

PRZEMIANY GOSPODARCZE 

Zmiany gospodarcze wspierające rozwój rynku 

sztuki. 

Nowe modele działalności gospodarczej. 

Umiędzynarodowienie rynku sztuki. 

POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC SZTUKI 

Słaba edukacja artystyczna od podstaw 

w społeczeństwie.  

Brak zainteresowania zewnętrznych firm 

i instytucji. 

Stereotypy dotyczące sztuki. 

 

SŁABA MOC POLA ARTYSTYCZNEGO KRAKOWA  

Niewystarczające oddziaływanie wzajemne 

z miastem.  

Brak zainteresowania młodych artystów naszą 

instytucją. 

Centralizacja życia kulturalnego w Warszawie. 

 

CZYNNIKI POLITYCZNO-PRAWNE 

Aspekty prawne (biurokracja, formalizm). 

Nowy system punktowania uczelni wyższych 

i proces ewaluacji, mogący grozić obniżeniem 

obecnego statusu ASP (nagłe uszczuplenie bądź 

obcięcie dotacji lub wpływów do budżetu – ryzyko 

trudnych do spełnienia kryteriów ewaluacji 

uczelni). 

Sytuacja polityczna w Polsce (ryzyko zmniejszenia 

autonomii i próby wpływu na działania Akademii 
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przez polityków). 

Źródło: Raport z konsultacji założeń do strategii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na lata 2021–2030, Małopolski Instytut Kultury 

w Krakowie, Kraków 2021 

Analiza trendów 

Analizę SWOT uzupełniono zidentyfikowaniem trendów, które w istotny sposób będą wpływać na działalność 

Akademii. Przegląd trendów dokonany został podczas konsultacji z pracowni(cz)kami, doktorant(k)ami 

i student(k)ami ASP oraz w ramach spotkań z zespołem strategicznym. Ustalenia te wzbogacono o wnioski 

sformułowane na podstawie metodologii tzw. mapy trendów Infuture Institute 

(https://infuture.institute/trendy/). Tak zebrane trendy zostały następnie uporządkowane w trzech zakresach, 

zaczerpniętych z analizy PEST (narzędzia uzupełniającego do analizy SWOT): polityczno-społecznym, 

ekonomicznym i technologicznym. Dla każdego trendu zasugerowano konsekwencje, jakie może nieść dla uczelni. 

Konkluzje z tych rozważań stanowiły inspirację dla tworzenia celów strategicznych i operacyjnych niniejszej 

strategii. 

Trendy uznane za istotne w momencie formułowania strategii 

1. Trendy polityczne i społeczne  

Polaryzacja społeczna w demokracjach Zachodu (trybalizacja) 

W wielu krajach kręgu cywilizacji euroatlantyckiej stwierdza się postępującą wewnętrzną polaryzację 

społeczeństw, co bywa też określane jako nowy trybalizm. Michel Maffesoli określił ten proces jako „przejście od 

jednostki o stabilnej tożsamości, pełniącej swoją funkcję w układach kontraktowych, do osoby grającej role 

w uczuciowych plemionach”, czyli społecznych sieciach, „w których afekt, odczucie, emocje odgrywają kluczową 

rolę” (por. Słownik antropologii i socjologii kultury, http://ozkultura.pl/wpis/3969/16). Trybalizm wzmacniają 

i wykorzystują techniki marketingowe, manipulacji politycznej oraz zjawisko tzw. „baniek informacyjnych” czy fake 

news. 

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Nowe wyzwania przed uczelniami wyższymi jako ośrodkami wolnej myśli i prowadzenia opartej na niej 

dyskusji.  

● Zagrożenie dla autonomii uczelni ze strony tendencji autorytarnych i centralistycznych w państwach. 

● Podniesienie rangi działalności artystycznej do czynnika budującego tożsamość i wspólnotę wartości wobec 

słabnięcia siły oddziaływania społecznego tradycyjnych autorytetów instytucjonalnych.  

 

Włączanie i różnorodność  

Trend, który wskazuje na rosnącą potrzebę otwartości na wszystkie grupy społeczne oraz wspieranie ich 

aktywności, widoczny jest również pod postacią różnych rewolucji godności. 

Potrzeba uznania praw mniejszości i defaworyzowanych grup społecznych znajduje swój oddźwięk już nie tylko 

w ruchach społecznych, ale też w politykach służących systemowemu zwiększaniu dostępności instytucji, 

prawodawstwa czy przestrzeni miast do potrzeb różnych grup odbiorców, użytkowników i mieszkańców 

(inkluzywność). 

https://infuture.institute/trendy/
http://ozkultura.pl/wpis/3969/16
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Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Nowe pola do wypełnienia przez działalność artystyczną i akademicką (np. sztuka osób 

z niepełnosprawnościami, projektowanie dla dostępności, rejestrowanie zmian społecznych na polu 

emancypacji grup defaworyzowanych). 

● Wzmocnienie włączającej i dialogicznej funkcji sztuki, wzrost znaczenia sztuki jako nośnika wartości 

uniwersalnych i pola negocjowania znaczeń, uzgadniania tożsamości. 

● Rozwijanie postawy wrażliwości społecznej i odwagi do podejmowania wyzwań artystycznych związanych 

z problematyką wykluczenia i grup defaworyzowanych. 

 

Sexuality ON 

Seks i seksualność, w różnorodności swoich przejawów, stają się coraz szerzej obecne w życiu społecznym, w tym 

w sztuce, jako naturalny element życia.  

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Konieczność tworzenia przestrzeni dla artystycznych projektów odpowiadających na te zjawiska ze względu 

na ich wartość i społeczne zapotrzebowanie.  

● Wspieranie i rozwijanie postawy artystycznej odwagi do podejmowania zagadnień z obszaru społecznych 

tabu i dialogu z porządkiem dyskursu publicznego. 

 

Poszukiwanie wspólnoty 

Wobec postępującej indywidualizacji i rozprzęgania się tradycyjnych więzi społecznych (np. w wyniku procesów 

migracji wewnętrznej i zewnętrznej czy zjawiska anomii społecznej powodowanego przez pogłębiające się 

podziały światopoglądowe) znaczenia nabierają możliwości uczestniczenia we wspólnotach. Oczekuje się po nich 

nie tylko poczucia przynależności czy możliwości rozwoju, ale także bezpieczeństwa i ogólnie pojętego dobrostanu. 

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Włączenie się w społeczność akademicką, tworzenie swojego środowiska, może być dla studentów coraz 

ważniejszym powodem do przystąpienia do Akademii. 

● Animacja życia społecznego w Akademii i integracja studentów, doktorantów i pracowników mogą nabierać 

znaczenia jako równorzędny z dydaktyką obszar działalności uczelni, stanowiący o jej atrakcyjności 

i wizerunku oraz jakości kształcenia. 

 

Świadomość zmian w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka 

Postępujące zmiany klimatu zaczynają dotkliwie wpływać na nasze codzienne życie. Towarzyszy temu 

upowszechnianie się świadomości na temat potrzeby podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia skutków 

kryzysu klimatycznego i próby zatrzymania czynników, które go powodują. Wyraża się to z jednej strony w strategii 

dostosowania się do zmian klimatu, za którą idą głębokie przemiany dotychczasowego stylu życia, a z drugiej 

strony w poważnych konfliktach społecznych i politycznych, tak w skali lokalnej, jak i globalnej. W najbliższej 

dekadzie wyzwaniem będą zatem działania na rzecz utrzymania dobrostanu społeczeństw pomimo odczuwalnych 

skutków zmian klimatycznych (w tym np. utrzymanie światowego pokoju wobec rosnącej konkurencji o takie 

dobra jak wody pitna i inne kurczące się zasoby). 

Co to może oznaczać dla uczelni? 
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● Wymóg gotowości do podjęcia nowych wyzwań społecznych, które w perspektywie dekady staną przed 

uczelnią, miastem i całym światem (np. nowa tematyka twórczości, działania edukacyjne, interwencje 

artystyczne). 

● Rozwój potencjału uczelni na rzecz dostosowania się do zmian klimatu. 

 

 

Przyspieszona przemiana miasta i rewitalizacja tkanki miejskiej 

Miasta zmieniają się dynamicznie pod wpływem nowych technologii (np. komunikacyjnych) czy nowych nawyków 

i potrzeb mieszkańców (np. praca zdalna). Kraków należy do miast, w których ten trend jest silnie widoczny. Wraz 

z rewitalizacją tkanki miasta i nowymi inwestycjami pojawiają się nowe przestrzenie dla działań artystycznych 

i społecznych. W związku z tego typu przedsięwzięciami powstają też nowe modele biznesowe, oparte na 

współpracy różnych podmiotów wokół takich miejsc (JST, mały i średni biznes, NGO, przedsiębiorcy branży 

inwestycyjnej). 

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Możliwość animowania nowych miejsc na mapie społeczno-artystycznej miasta. 

● Wykorzystanie kompetencji ASP na polu tworzenia nowych wizji miasta. 

2. Trendy ekonomiczne 

Kultura i sztuka postrzegane jako czynnik rozwoju miast 

Działalność artystyczna i osoby ją prowadzące są postrzegane jako elementy istotne dla gospodarki lokalnej, co 

znajduje często wyraz w aktualnych wizjach rozwoju miast (np. Kraków jako miasto sztuki). Sztuka jest w nich 

włączona do działań służących budowaniu wizerunku i atrakcyjności miast, rozwiązywaniu problemów 

społecznych i aktywizacji gospodarczej (tzw. przemysły kreatywne) oraz rewitalizacji przestrzeni. 

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Możliwość włączania się w lokalne i globalne strategie rozwojowe. 

● Pojawianie się nowych źródeł finansowania. 

● Społeczne dowartościowanie zawodów artystycznych. 

 

Epoka dostępu 

Pandemia COVID-19 zdaje się intensyfikować trend obserwowany już od początków istnienia internetu – globalna 

sieć staje się „akademią wszystkiego”. Dostęp do darmowych i płatnych ofert edukacyjnych rozwija się na ogromną 

skalę.  

Co to może oznaczać dla uczelni? 

● Wzrost konkurencji na rynku edukacji i rozwoju osobistego/zawodowego. 

● Możliwość działania na globalnym rynku edukacyjnym, w wymiarze online.  

 

Wirtualizacja rynku sztuki 

Artyści, marszandzi i nabywcy funkcjonują na coraz bardziej globalnym rynku, który obejmuje nie tylko wirtualne 

aukcje, ale i wirtualizację samych dzieł sztuki (sztuka cyfrowa). 

Co to może oznaczać dla uczelni? 
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● Udział w rynku sztuki – oraz wsparcie w tym absolwentów – wymaga tworzenia nowych narzędzi obecności 

na wirtualnym, usieciowanym rynku i rozwijania kompetencji w tym kierunku. 

3. Trendy technologiczne w sztuce 

Sztuki immersyjne 

Wykorzystanie technologii medialnych do generowania wirtualnej bądź rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzia 

sztuki otwiera nowe pola przed artystami. Osiągnięcia z tego nurtu przejawiają się realizacjami na rynku gier czy 

przy tworzeniu immersyjnych przestrzeni wystaw i instalacji. Zwiększająca się dostępność technologii i mocy 

obliczeniowych (m.in. za sprawą usług dostępnych „w chmurze”) pozwala sądzić, że narzędzia te będą coraz szerzej 

wykorzystywane. 

Co to oznacza dla uczelni? 

● Potrzeba zabezpieczenia infrastruktury na potrzeby nowych trendów w sztuce i technologii. 

● Rozwój metod dokumentowania i badania nowych trendów w sztuce. 

● Prowadzenie badań w kierunku refleksji nad rozwojem nowych środków wyrazu na przecięciu sztuki 

i technologii immersyjnych środków wyrazu. 

 

Biodesign 

Biodesign zakłada wykorzystywanie żywych organizmów, grzybów, bakterii czy glonów do produkowania 

zrównoważonych materiałów, energii czy osiągania nowych funkcjonalności produktów (np. samobiodegradacja). 

Te możliwości na styku biochemii i designu mogą być atrakcyjnym polem eksperymentów, a w przyszłości 

doprowadzić do upowszechnienia nowych rozwiązań. 

Co to oznacza dla uczelni? 

● Otwieranie nowych pól współpracy interdyscyplinarnej z innymi jednostkami akademickimi czy instytucjami 

badawczo-rozwojowymi. 

● Potrzeba rozwijania odwagi twórczej i kompetencji do przekraczania granic między tradycyjnie pojętymi 

dziedzinami sztuki i nauki (np. rzeźba i biologia).  

 

Analog Stories  

Jest to tzw. kontrtrend do trendów związanych z wirtualizacją i cyfryzacją wszystkich dziedzin życia i twórczości. 

W tym trendzie mieszczą się działania prowadzone w kontrze wobec przesycenia digitalizacją, wspierające 

świadome życie i odpowiedzialne korzystanie z technologii, np. ekologia obrazu czy „zrób to sam” (DIY) oraz 

reanalogizacja archiwów. 

Co to oznacza dla uczelni? 

● Nowe możliwości wykorzystania „analogowych” kompetencji uczelni np. w zakresie technik graficznych czy 

fotograficznych. 

● Konieczność zachowania czujności przy podążaniu za trendami technologicznymi, tak by zupełnie nie stracić 

potencjału do odpowiadania na trendy „analogowe”. 

Interesariusze 

Kolejnym etapem diagnozy strategicznej była analiza interesariuszy, która obejmuje kluczowe podmioty mające 

wpływ lub pozostające pod wpływem ASP. Na potrzeby tej analizy zidentyfikowano główne kategorie 
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interesariuszy ASP, a następnie dla każdej z nich określono najważniejsze kierunki działań (zob. Załącznik 2). 

Spośród nich na etapie planowania strategii wybrano podmioty i działania kluczowe ze względu na cele uczelni.  

Kształt strategii 

Strategia uczelni została określona w oparciu o przeprowadzoną partycypacyjnie diagnozę strategiczną oraz 

kierunki rozwoju wytyczone przez władze uczelni na kolejną dekadę. Analiza organizacji została uzupełniona 

o przegląd istotnych zjawisk w otoczeniu – szans i zagrożeń, które znalazły się w analizie SWOT, oraz wybranych 

trendów, które wpływać będą na przyszłą działalność uczelni. W oparciu o wybrane, najistotniejsze informacje 

o instytucji oraz jej otoczeniu przeprowadzono proces planowania strategicznego, który jest „sposobem 

projektowania przyszłości organizacji, tj. ustalania jej długofalowych celów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

stanu obecnego i przewidywane zmiany w jej środowisku”1. 

Najważniejsze etapy oraz kalendarz prac nad strategią 

Zasadnicze elementy przedstawionego poniżej materiału zostały wypracowane podczas szeregu spotkań, 

konsultacji oraz warsztatów, które miały miejsce w pierwszej połowie 2021 roku. 

grudzień 2020–kwiecień 2021 

● Przyjęcie Uchwały nr 13/2020 z dn. 8 grudnia 2020 r. ws. przedłużenia Strategii rozwoju Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie do 30 czerwca 2021. 

● Cykl posiedzeń Senackiej Komisji ds. Strategii i Rozwoju. 

● Spotkanie inicjatywne ASP–MIK. 

● Analiza dokumentów zastanych (strategia ASP na lata 2011–2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, statut uczelni z 2019 roku, strategia działań władz uczelni w kadencji 2020–

2024). 

● Warsztatowe spotkania konsultacyjne ze społecznością ASP (analiza SWOT, refleksje na temat wizji oraz 

wyzwań stojących przed organizacją). 

● Opracowanie raportu z konsultacji. 

maj–czerwiec 2021 

● Analiza trendów oraz analiza interesariuszy uczelni. 

● Praca nad siatką celów dla czterech obszarów rozwoju wybranych przez Akademię. 

● Opracowanie dokumentu planistycznego – strategii rozwoju ASP na lata 2021–2030.  

● Poddanie projektu strategii pod dyskusję Senatu.  

● Przekazanie projektu strategii do opinii Rady Uczelni. 

● Uchwalenie nowej strategii przez Senat uczelni.  

                                                
1 A. Miodyńska, S. Wacięga, Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach 
kultury, „Zarządzanie w Kulturze” 2018, 19, z. 4, s. 415–443.  
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