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UCHWAŁA NR 38/VI//XII/2015 
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie 
 

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 
 

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, 
zmienionym uchwałą Nr 259/V/IX/2014 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 września 2014 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, wprowadza się następujące zmiany: 
– w Schemacie Strategii PWSZ w Koninie (strona 3 według spisu treści na stronie 2)  

w wierszu 4 (CELE STRATEGICZNE) w kolumnie 3 cel strategiczny nr 2 poprzez 
skreślenie wyrażenia „PROMOCJI I” oraz dodanie wyrażenia „SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYM” otrzymuje brzmienie „2. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY  
Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM POPRZEZ:”; 

– w Analizie SWOT PWSZ w Koninie (strona 4 według spisu treści na stronie 2): 
1) w kolumnie (S – MOCNE STRONY Wnętrze PWSZ w Koninie) na stronie 4: 

a) skreśla się wyrażenia „Akademiki”, „Zaplecze gastronomiczne” oraz „Obiekty 
dydaktyczne np. CWD, obiekty sportowe”, a wyrażenie „Infrastruktura/dobrze 
wyposażona baza dydaktyczna” poprzez dodanie wyrażenia „: obiekty dydaktyczne, 
obiekty sportowe, akademiki, zaplecze gastronomiczne” otrzymuje brzmienie 
„Infrastruktura/dobrze wyposażona baza dydaktyczna: obiekty dydaktyczne, obiekty 
sportowe, akademiki, zaplecze gastronomiczne”, 

b) skreśla się wyrażenia „Wydawnictwo/publikacje” oraz „Biblioteka” i zastępuje się 
jednym wyrażeniem „Biblioteka i Wydawnictwo/publikacje”, 

c) skreśla się wyrażenie „Realizowane projekty unijne”, 
d) po wyrażeniu „Współpraca zagraniczna” dodaje się kolejno wyrażenia 

„Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie i przywiązanie 
absolwentów do Uczelni”, „Dobrze zdefiniowana i czytelna kultura organizacyjna 
Uczelni” oraz „Dobry kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, 

2) w kolumnie (W – SŁABE STRONY Wnętrze PWSZ w Koninie) na stronie 4: 
a) wyrażenie „Brak studiów II stopnia” poprzez dodanie wyrażenia „na trzech 

wydziałach” otrzymuje brzmienie „Brak studiów II stopnia na trzech wydziałach”, 
b) skreśla się wyrażenia „Brak Stowarzyszenia Absolwentów i przywiązania 

absolwentów do Uczelni”, „Mało zdefiniowana i czytelna kultura organizacyjna 
Uczelni” oraz „Słaby kontakt z biznesem”, 
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c) wyrażenie „Bariery architektoniczne” poprzez dodanie wyrażenia „w niektórych 
obiektach” otrzymuje brzmienie „Bariery architektoniczne w niektórych obiektach”, 

d) w wyrażeniu „Mało miejsc parkingowych, zwłaszcza dla studentów studiujących 
przy ulicy Przyjaźni” skreśla się wyrażenia „zwłaszcza” oraz „studiujących przy 
ulicy Przyjaźni” i wyrażenie otrzymuje brzmienie „Mało miejsc parkingowych dla 
studentów”, 

e) w wyrażeniu „Małe zaangażowanie części studentów i pracowników, brak 
identyfikacji z Uczelnią i miastem” skreśla się wyrażenie „, brak identyfikacji  
z Uczelnią i miastem”, 

f) po wyrażeniu „Brak systemu zarządzania sieciami bezprzewodowymi” dodaje się 
kolejno wyrażenia „Brak projektów naukowych i edukacyjnych o zasięgu 
międzynarodowym”, „Mała liczba projektów o zasięgu krajowym” oraz „Zbyt mała 
oferta edukacyjna w języku angielskim”, 

3) w kolumnie (O – SZANSE ROZWOJU Otoczenie PWSZ w Koninie) na stronie 5  
w wyrażeniu „Możliwość ubiegania się o kolejne kierunki zamawiane” wyrażenie 
„kolejne kierunki zamawiane” zastępuje się wyrażeniem „środki zewnętrzne na rozwój 
kompetencji studentów”, 

4) w kolumnie (T – ZAGROŻENIA (trudności i bariery dla działania) Otoczenie PWSZ  
w Koninie) na stronie 5 w wyrażeniu „Duża liczba konkurencyjnych uczelni 
niepublicznych w subregionie konińskim” wyrażenie „Duża liczba konkurencyjnych” 
zastępuje się wyrazem „Konkurencja”, dodaje się wyrażenie „publicznych i” oraz 
skreśla się wyrażenie „w subregionie konińskim” i wyrażenie otrzymuje brzmienie 
„Konkurencja uczelni publicznych i niepublicznych”; 

– w Opisie Strategii PWSZ w Koninie (strona 6 według spisu treści na stronie 2): 
1) wiersz 19 na stronie 6 poprzez skreślenie wyrażenia „promocji i” oraz dodanie 

wyrażenia „społeczno-gospodarczym” otrzymuje brzmienie „2. Rozwój współpracy  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, 

2) w wierszu 22 na stronie 6 wyrażenie „66/V/V/2012” zastępuje się wyrażeniem 
„212/V/XII/2013”, 

3) w wierszu 23 na stronie 6 wyrażenie „15 maja 2012 r.” zastępuje się wyrażeniem  
„17 grudnia 2013 r.”, 

4) w wierszu 31 na stronie 7 wyraz „absolwentów” zastępuje się wyrazem „absolwentom”, 
5) po wierszu 15 na stronie 8 dodaje się po przecinku wyrażenie „- realizowaniu zajęć 

dydaktycznych poza Uczelnią, a w szczególności w przedsiębiorstwach i instytucjach.”, 
6) cel strategiczny nr 2 na stronie 10 poprzez skreślenie wyrażenia „PROMOCJI I” oraz 

dodanie wyrażenia „SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM” otrzymuje brzmienie „2. 
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”; 

– w Kartach Strategicznych (strona 17 według spisu treści na stronie 2): 
1) w działaniu 1.1.1. w kolumnie 2 (MIERNIK) miernik „Liczba studentów na nowo 

uruchomionych kierunkach studiów I stopnia” poprzez dodanie wyrażenia  
„i specjalnościach” otrzymuje brzmienie „Liczba studentów na nowo uruchomionych 
kierunkach i specjalnościach studiów I stopnia”, 

2) w działaniu 1.1.2. w kolumnie 2 (MIERNIK): 
a) miernik „Liczba nowo uruchomionych kierunków studiów na studiach II stopnia” 

poprzez dodanie wyrażenia „specjalności i specjalizacji” otrzymuje brzmienie 
„Liczba nowo uruchomionych kierunków, specjalności i specjalizacji studiów na 
studiach II stopnia”, 

b) miernik „Liczba studentów na nowo uruchomionych kierunkach studiów na studiach 
II stopnia” poprzez dodanie wyrażenia „specjalnościach i specjalizacjach” otrzymuje 
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brzmienie „Liczba studentów na nowo uruchomionych kierunkach, specjalnościach  
i specjalizacjach studiów na studiach II stopnia”, 

3) w działaniu 1.1.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) skreśla się wyrażenia 
„- Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych” oraz „- Prorektor  
ds. Kształcenia”, a dodaje się wyrażenie „- Dziekani Wydziałów”, 

4) w działaniu 1.2.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): 
a) skreśla się wyrażenie „- Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych”, 
b) po wyrażeniu „- Wydziałowe Jednostki Organizacyjne” dodaje się wyrażenie  

„- Akademickie Centrum Językowe”, 
5) w działaniu 1.2.2.: 

a) w kolumnie 2 (MIERNIK) miernik „Wartość środków wewnętrznych 
przeznaczonych na finansowanie zagranicznych wyjazdów studentów” poprzez 
dodanie wyrażenia „i pracowników” otrzymuje brzmienie „Wartość środków 
wewnętrznych przeznaczonych na finansowanie zagranicznych wyjazdów studentów 
i pracowników”, 

b) w kolumnie 2 (MIERNIK) miernik „Wartość środków zewnętrznych pozyskanych na 
finansowanie zagranicznych wyjazdów studentów” poprzez dodanie wyrażenia  
„i pracowników” otrzymuje brzmienie „Wartość środków zewnętrznych 
pozyskanych na finansowanie zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników”, 

c) w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI) skreśla się wyrażenie „(w rozbiciu na 
semestry)”, 

6) w działaniu 1.3.2. w kolumnie 2 (MIERNIK): 
a) w mierniku „Liczba studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych  

w formie e-learningu” wyraz „Liczba” zastępuje się wyrazem „Odsetek”, 
b) po mierniku „Liczba wypożyczeń pozycji literatury” dodaje się miernik „Liczba 

dostępnych dla pracowników i studentów pełnotekstowych baz danych”, 
7) w działaniu 1.3.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) wyrażenie „Nadzór: 

Prorektor ds. Kształcenia” poprzez dodanie wyrażenia „Rektor/” otrzymuje brzmienie 
„Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia”, 

8) po działaniu 1.3.3. dodaje się działanie 1.3.4. o treści: 
a) w kolumnie 1 (DZIAŁANIE): „1.3.4. Realizowanie zajęć dydaktycznych poza 

Uczelnią, a w szczególności w przedsiębiorstwach i instytucjach”, 
b) w kolumnie 2 (MIERNIK): „Liczba przedmiotów realizowanych poza Uczelnią,  

a w szczególności w przedsiębiorstwach i instytucjach”, „Odsetek studentów 
uczestniczących w zajęciach realizowanych poza Uczelnią, a w szczególności  
w przedsiębiorstwach i instytucjach”, 

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

d) w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE): „Nadzór: Rektor/Prorektor  
ds. Kształcenia Odpowiedzialni: - Dziekani Wydziałów”, 

9) w działaniu 1.4.1. w kolumnie 2 (MIERNIK) w mierniku „Liczba laboratoriów 
specjalistycznych dla potrzeb dydaktycznych” wyrażenie „laboratoriów 
specjalistycznych dla potrzeb dydaktycznych” zastępuje się wyrażeniem 
„specjalistycznych pomieszczeń edukacyjnych przypadająca na dany kierunek 
studiów”, 

10) w działaniu 1.4.3. w kolumnie 2 (MIERNIK) przed miernikiem „Liczba prac 
dyplomowych objętych systemem antyplagiatowym” dodaje się miernik „Liczba 
uzupełnionych formularzy oceny kierunkowych efektów kształcenia”, a w kolumnie 4 
(OSOBY ODPOWIEDZIALNE) przed wyrażeniem „- Kierownik Działu Dydaktyki” 
dodaje się wyrażenie „- Dziekani Wydziałów”, 
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11) w działaniu 1.5.1. w kolumnie 2 (MIERNIK) skreśla się miernik „Średnia liczba dni 
od momentu złożenia podania do udzielenia odpowiedzi/wydania decyzji 
administracyjnej zainteresowanemu studentowi”, 

12) w działaniu 1.5.2. w kolumnie 2 (MIERNIK): 
a) skreśla się miernik „Liczba wdrożonych do realizacji teleinformatycznych sposobów 

komunikacji pracowników administracji ze studentami”, 
b) po mierniku „Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu obsługi 

studentów” dodaje się miernik „Liczba skarg złożonych przez studentów na działania 
związane z funkcjonowaniem Uczelni”, 

13) w działaniu 1.5.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) wyrażenie „Biuro 
Rekrutacji, Karier i Współpracy z Absolwentami” zastępuje się wyrażeniem „Centrum 
Rekrutacji i Karier”, 

14) nazwa celu strategicznego 2 w karcie strategicznej dla celu strategicznego 2 poprzez 
skreślenie wyrażenia „PROMOCJI I” oraz dodanie wyrażenia „SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYM” otrzymuje brzmienie „ROZWÓJ WSPÓŁPRACY  
Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”, 

15) w działaniu 2.1.3. w kolumnie 1 (DZIAŁANIE) wyraz „Tworzenie” zastępuje się 
wyrazem „Podejmowanie”, 

16) w działaniu 2.2.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) po wyrażeniu  
„- Kierownicy Wydziałowych Jednostek Organizacyjnych” dodaje się wyrażenie  
„- Pełnomocnik Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem”, 

17) w działaniu 2.5.1. w kolumnie 2 (MIERNIK) po mierniku „Liczba uczelni 
partnerskich w danym roku akademickim” dodaje się miernik „Liczba zagranicznych 
gości w danym roku akademickim”, 

18) w działaniu 2.5.2. w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI) skreśla się wyrażenie  
„(w rozbiciu na semestry)”, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) skreśla się 
wyrażenie „Biuro ds. Promocji”, 

19) w działaniu 2.5.3. w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI) skreśla się wyrażenie  
„(w rozbiciu na semestry)”, 

20) w działaniu 3.1.1. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) po wyrażeniu  
„- Kierownicy Wydziałowych Jednostek Organizacyjnych” dodaje się wyrażenie  
„- Przewodniczący Zespołów Badawczych”, 

21) w działaniu 3.1.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu 
„Nadzór: Rektor/Kanclerz” skreśla się wyrażenie „/Kanclerz”, a po wyrażeniu  
„- Kierownicy Wydziałowych Jednostek Organizacyjnych” dodaje się wyrażenie  
„- Przewodniczący Zespołów Badawczych”, 

22) w działaniu 3.1.3.: 
a) w kolumnie 2 (MIERNIK) po mierniku „Liczba utworzonych czasopism 

naukowych” dodaje się miernik „Liczba czasopism naukowych uwzględniająca 
liczbę czasopism wpisanych na listę ministerialną”, 

b) w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu „Nadzór: 
Rektor/Kanclerz” skreśla się wyrażenie „/Kanclerz”, a po wyrażeniu  
„- Wydawnictwo PWSZ” dodaje się wyrażenie „- Przewodniczący Zespołów 
Badawczych”, 

23) w działaniu 3.1.4. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) w wyrażeniu 
„Nadzór: Rektor/Kanclerz” skreśla się wyrażenie „/Kanclerz”, a po wyrażeniu  
„- Dziekani Wydziałów” dodaje się wyrażenie „- Przewodniczący Zespołów 
Badawczych”, 

24) w działaniu 3.2.2. w kolumnie 3 (CZAS REALIZACJI) liczbę „2015” zastępuje się 
liczbą „2017”, a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) przed wyrażeniem  
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„- Biuro ds. Informatyzacji” dodaje się wyrażenie „- Pełnomocnik Rektora  
ds. Informatyzacji”, 

25) w działaniu 3.2.3. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) po wyrażeniu  
„- Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych” dodaje się wyrażenie  
„- Kierownik Biura Obsługi Obiektów”, 

26) w działaniu 3.2.4. w kolumnie 2 (MIERNIK) miernik „Liczba zrealizowanych 
inwestycji” zastępuje się miernikiem „Wartość poniesionych nakładów”, w kolumnie 4 
(OSOBY ODPOWIEDZIALNE) po wyrażeniu „- Kierownik Biura  
ds. Administracyjno-Gospodarczych” dodaje się wyrażenie „- Kierownik Biura Obsługi 
Obiektów”, 

27) w działaniu 3.3.1. w kolumnie 2 (MIERNIK) miernik „Liczba działań w danym roku 
akademickim” zastępuje się miernikiem „Wartość poniesionych nakładów”,  
a w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) przed wyrażeniem „- Biuro  
ds. Informatyzacji” dodaje się wyrażenie „- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji”, 

28) w działaniu 3.4.1. w kolumnie 1 (DZIAŁANIE) wyraz „wysyłanie” zastępuje się 
wyrazem „delegowanie”, 

29) skreśla się w całości działanie 3.4.3., 
30) w działaniu 3.5.2. w kolumnie 4 (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) przed wyrażeniem 

„- Biuro ds. Informatyzacji” dodaje się wyrażenie „- Pełnomocnik Rektora  
ds. Informatyzacji”. 

 
§ 2 

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, 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, zmienionym uchwałą Nr 259/V/IX/2014 Senatu 
PWSZ w Koninie z dnia 16 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Strategii 
Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: 

1) strona 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) strona 4-5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
3) strona 6-8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 
4) strona 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 
5) Karty Strategiczne opisane są na stronach: 17-27 zgodnie z brzmieniem załącznika  

nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

   Przewodniczący  
       Senatu PWSZ w Koninie 

 
                /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Alicja Łukowska 


