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UCHWAŁA NR 259/V/IX/2014 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 16 września 2014 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 

 

Na podstawie § 33 ust. 2 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie 
z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) 
 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr 175/V/IX/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 17 września 
2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. w Schemacie Strategii PWSZ w Koninie (strona 3 według spisu treści na stronie 2): 

1) w wierszu 4 (CELE STRATEGICZNE) w kolumnie 4 cel strategiczny nr 3 poprzez 
dodanie wyrazu „NAUKOWEGO” otrzymuje brzmienie „3. WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU NAUKOWEGO, LUDZKIEGO I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
UCZELNI POPRZEZ:”, 

2) w wierszu 5 (CELE OPERACYJNE) w kolumnie 4 cel operacyjny nr 3.1. poprzez 
dodanie wyrażenia „prowadzenie działalności naukowej w wybranych dziedzinach 
nauki oraz” otrzymuje brzmienie „3.1. prowadzenie działalności naukowej  
w wybranych dziedzinach nauki oraz wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego  
pracowników”; 

2. w Opisie Strategii PWSZ w Koninie (strona 6 według spisu treści na stronie 2): 
1) wiersz 20 na stronie 6 poprzez dodanie wyrazu „naukowego” otrzymuje brzmienie  

„3. Wzmocnienie potencjału naukowego, ludzkiego i rozwój infrastruktury Uczelni”, 
2) wiersz 1-3 na stronie 13 poprzez dodanie wyrazu „NAUKOWEGO” otrzymuje 

brzmienie „3. REALIZACJA CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE 
WZMOCNIENIA POTENCJAŁU NAUKOWEGO, LUDZKIEGO I ROZWOJU 
INFRASTRUKTURY UCZELNI”, 

3) wiersz 4-5 na stronie 13 poprzez dodanie wyrażenia „Prowadzenie działalności 
naukowej w wybranych dziedzinach nauki oraz” otrzymuje brzmienie „3.1. 
Prowadzenie działalności naukowej w wybranych dziedzinach nauki oraz wspieranie 
rozwoju zawodowego i naukowego pracowników”; 

3. w Kartach Strategicznych (strona 17 według spisu treści na stronie 2): 
1) w działaniu 1.2.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): 

a) skreśla się „Dział Promocji i Rozwoju Uczelni” i zastępuje wyrażeniem „Biuro ds. 
Promocji”, 

b) w wyrażeniu „Dział Współpracy z Zagranicą” wyraz „Dział” zastępuje się wyrazem 
„Biuro”, 

2) w działaniu 1.2.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Dział 
Współpracy z Zagranicą” wyraz „Dział” zastępuje się wyrazem „Biuro”, 
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3) w działaniu 1.3.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) po wyrażeniu  
„- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji” dodaje się wyrażenie „- Uczelniany 
Koordynator ds. Wdrażania Platformy E-learningowej”, 

4) w działaniu 1.4.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) skreśla się wyrażenia 
„- Kierownik Biura Rektora” oraz „- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji”, a dodaje 
wyrażenie „- Kierownik Działu Dydaktyki”, 

5) w działaniu 1.5.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): 
a) po wyrażeniu „- Kanclerz” dodaje się wyrażenie „- Pełnomocnik Rektora  

ds. Informatyzacji”, 
b) w wyrażeniu „- Pracownicy Dziekanatów/Kwestury/Pomocy Materialnej” wyrazy 

„Dziekanatów/Kwestury/Pomocy Materialnej” zastępuje się wyrazami 
„administracyjni Uczelni”, 

6) w działaniu 1.5.3. w kolumnie 2 (MIERNIK) skreśla się miernik „Liczba absolwentów 
zatrudnionych w Uczelni, w tym zaangażowanych w proces dydaktyczny”,  
a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): 
a) skreśla się wyrażenie „- Absolwenci Uczelni Zatrudnieni w PWSZ w Koninie”,  

a dodaje wyrażenie „- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie”, 
b) wyrażenie „Biuro Karier” zastępuje się wyrażeniem „Biuro Rekrutacji, Karier  

i Współpracy z Absolwentami”, 
c) po wyrażeniu „- Biuro Karier” dodaje się wyrażenie „- Biuro ds. Promocji”, 

7) w działaniu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. i 2.2.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) 
w wyrażeniu „Dział Promocji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro ds.”, 

8) w działaniu 2.2.2. w kolumnie 2 (MIERNIK) wyraz „średnich” zastępuje się wyrazem 
„ponadgimnazjalnych, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu 
„Dział Promocji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro ds.”, 

9) w działaniu 2.2.3. w kolumnie 1 (DZIAŁANIE) wyraz „średnich” zastępuje się 
wyrazem „ponadgimnazjalnych, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)  
w wyrażeniu „Dział Promocji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro ds.”, 

10) w działaniu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3. w kolumnie 4 (OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Dział Promocji” wyraz „Dział” zastępuje się 
wyrażeniem „Biuro ds.”, 

11) w działaniu 2.5.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Dział 
Współpracy z Zagranicą” wyraz „Dział” zastępuje się wyrazem „Biuro”, 

12) w działaniu 2.5.2, 2.5.3. i 2.5.4. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)  
w wyrażeniu „Dział Promocji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro ds.”,  
a w wyrażeniu „Dział Współpracy z Zagranicą” wyraz „Dział” zastępuje się wyrazem 
„Biuro”, 

13) nazwa celu strategicznego 3 w karcie strategicznej dla celu strategicznego 3 poprzez 
dodanie wyrazu „NAUKOWEGO” otrzymuje brzmienie „WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU NAUKOWEGO, LUDZKIEGO I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
UCZELNI”, 

14) nazwa celu operacyjnego 3.1. poprzez dodanie wyrażenia „Prowadzenie działalności 
naukowej w wybranych dziedzinach nauki oraz” otrzymuje brzmienie „3.1. 
Prowadzenie działalności naukowej w wybranych dziedzinach nauki oraz wspieranie 
rozwoju zawodowego i naukowego  pracowników”, 

15) w działaniu 3.1.3. w kolumnie 2 (MIERNIK) po mierniku „Liczba wszystkich 
publikacji pracowników PWSZ w Koninie w danym roku akademickim oraz liczba 
osób zdobywających nowe stanowiska i tytuły naukowe” dodaje się miernik „Liczba 
utworzonych czasopism naukowych”, 

16) po działaniu 3.1.3. dodaje się działanie 3.1.4. o treści: 
a) w kolumnie 1 (DZIAŁANIE): „3.1.4. Rozszerzenie działalności naukowej Uczelni”, 
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b) w kolumnie 2 (MIERNIK): „Liczba inicjatyw podjętych na wydziałach w zakresie 
działalności naukowej”, 

c) w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI): „Działanie ciągłe – podsumowanie raz w roku, 
w czerwcu”, 

d) w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): „Nadzór: Rektor/Kanclerz 
Odpowiedzialni: - Dziekani Wydziałów”, 

17) w działaniu 3.2.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu 
„Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego” wyraz „Działu” zastępuje się 
wyrażeniem „Biura ds.” i wyrażenie otrzymuje brzmienie „Kierownik Biura ds. 
Administracyjno-Gospodarczych”, 

18) w działaniu 3.2.2. w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI) skreśla się „Działanie ciągłe – 
podsumowanie raz w roku, w czerwcu” i zastępuje się wyrażeniem „Do końca 2015 
roku”, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Dział 
Informatyzacji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro ds.”, 

19) w działaniu 3.2.3. w kolumnie 1 (DZIAŁANIE) skreśla się „Dostosowanie budynków 
uczelnianych do potrzeb osób niepełnosprawnych” i zastępuje się wyrażeniem 
„Wprowadzenie udogodnień na potrzeby osób niepełnosprawnych”, w kolumnie 2 
(MIERNIK) w wyrażeniu „Liczba działań w zakresie modernizacji budynków 
uczelnianych” wyrazy „działań w zakresie modernizacji budynków uczelnianych” 
zastępuje się wyrazami „zrealizowanych udogodnień”, a w kolumnie 4 (OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Kierownik Działu Administracyjno-
Gospodarczego” wyraz „Działu” zastępuje się wyrażeniem „Biura ds.” i wyrażenie 
otrzymuje brzmienie „Kierownik Biura ds. Administracyjno-Gospodarczych”, 

20)  po działaniu 3.2.3. dodaje się działanie 3.2.4. o treści: 
a) w kolumnie 1 (DZIAŁANIE): „3.2.4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

Uczelni”, 
b) w kolumnie 2 (MIERNIK): „Liczba zrealizowanych inwestycji”, 
c) w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI): „Działanie ciągłe – podsumowanie raz w roku, 

w czerwcu”, 
d) w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): „Nadzór: Rektor/Kanclerz 

Odpowiedzialni: - Kierownik Biura ds. Administracyjno-Gospodarczych”, 
21) w działaniu 3.3.1. w kolumnie 1 (DZIAŁANIE) w wyrażeniu „Rozbudowa sieci 

internetowej Uczelni” wyrazy „sieci internetowej Uczelni” zastępuje się wyrazami 
„infrastruktury teleinformatycznej”, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)  
w wyrażeniu „Dział Informatyzacji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro 
ds.”, 

22) w działaniu 3.3.2., 3.3.3. i 3.5.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE)  
w wyrażeniu „Dział Informatyzacji” wyraz „Dział” zastępuje się wyrażeniem „Biuro 
ds.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia. 
 
 

           Przewodniczący  
                                     Senatu PWSZ w Koninie 
                        /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Alicja Łukowska 
 


