Misja Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
Misją Wyższej Szkoły Agrobiznesu jest profesjonalne kształcenie wysoko
wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu,
kraju oraz zjednoczonej Europy, wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców
poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych zdobyczy nauki
bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich.
Misją naszą jest być uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne
wykształcenie o jak najwyższej jakości. Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką
jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów, studentów i pracowników:

a)

studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia
kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku

b)

absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,

c)

potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,

d)

pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz
wsparcie realizacji badań naukowych,

e)

społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i
kultury.
Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej.

Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowi o uznanej pozycji.
Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą
sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy u nich
wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej.
Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był
powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości.
Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak "u siebie", aby relacje
między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte
były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jakość dotyczy w równej mierze
wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły
i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im
zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym
mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia kształci dla potrzeb
nowoczesnej gospodarki, oferując profil praktyczny na poziomie I i II stopnia kształcenia
(zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji), co pozwala na zbliżenie efektów
kształcenia do oczekiwań stawianych absolwentom przez pracodawców. Wielu z nich weźmie
czynny udział w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej
gospodarki. Podstawą takiego przekonania jest aktywność badawczo – rozwojowa nauczycieli
akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją
wiedzę studentom.
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży kieruje się ideą uczelni otwartej, w której
każdy znajdzie dla siebie warunki rozwoju i twórczej pracy.

