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KARTA STRATEGICZNA DLA CELU STRATEGICZNEGO 1 
 

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA  
 

DZIAŁANIE MIERNIK CZAS REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

    
1.1. Wzbogacenie i uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni, w tym dla absolwentów i seniorów 
 
1.1.1. Uelastycznienie oferty 

edukacyjnej Uczelni na studiach 
I stopnia 

• Liczba uruchomionych kierunków  
i specjalności na studiach I stopnia 

• Liczba studentów na nowo 
uruchomionych kierunkach  
i specjalnościach studiów I stopnia 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/ Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów  
- Wydziałowe Jednostki Organizacyjne  

 
1.1.2. Uruchomienie studiów  

II stopnia na wybranych 
kierunkach 

• Liczba nowo uruchomionych 
kierunków, specjalności  
i specjalizacji studiów na studiach  
II stopnia 

• Liczba studentów na nowo 
uruchomionych kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach 
studiów na studiach II stopnia 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w kadencji, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów  

 
1.1.3. Rozszerzenie oferty studiów 

podyplomowych, kursów oraz 
współpracy ze 
Stowarzyszeniami 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku 

• Liczba nowo uruchomionych 
studiów podyplomowych  i kursów 

• Liczba słuchaczy na nowo 
uruchomionych studiach 
podyplomowych i kursach 

• Liczba wykładów dla Stowarzyszeń 
Uniwersytety Trzeciego Wieku 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 

 
1.2. Przygotowanie atrakcyjnej oferty studiów w języku obcym oraz zwiększenie możliwości studiowania na uczelniach 
zagranicznych 
 
1.2.1. Rozszerzenie oferty studiów • Liczba przedmiotów oferowanych Działanie ciągłe – podsumowanie  Nadzór: Rektor/ Prorektor ds. Kształcenia 
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realizowanych w języku obcym w języku obcym (poza kierunkiem 
filologia) 

• Liczba przedmiotów prowadzonych 
w języku obcym (poza kierunkiem 
filologia) 

• Liczba nauczycieli – wykładowców 
prowadzących zajęcia w języku 
obcym (poza kierunkiem filologia) 

• Liczba studentów zagranicznych 
korzystających z oferty Uczelni 

raz w roku, w czerwcu  
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów  
- Wydziałowe Jednostki Organizacyjne 
- Akademickie Centrum Językowe 

 
1.2.2. Promowanie realizacji części 
studiów za granicą  

• Liczba odsłon witryny Uczelni  
w części poświęconej 
możliwościom zagranicznych 
wyjazdów studentów 

• Liczba uczelni zagranicznych,  
z których oferty korzystają studenci 
PWSZ Konin 

• Liczba studentów, którzy brali lub 
biorą udział w studiach za granicą 

• Wartość środków wewnętrznych 
przeznaczonych na finansowanie 
zagranicznych wyjazdów 
studentów i pracowników 

• Wartość środków zewnętrznych 
pozyskanych na finansowanie 
zagranicznych wyjazdów 
studentów i pracowników 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 
- Kanclerz 
- Kwestor   

 
1.2.3. Zwiększanie możliwości (liczba 
podmiotów) odbywania praktyk 
zawodowych za granicą 

• Liczba umów  
z podmiotami/instytucjami 
organizującymi praktyki 
zagraniczne dla studentów  
PWSZ Konin 

• Liczba studentów realizujących 
zagraniczne praktyki zawodowe 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 

 

1.3. Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 
 
1.3.1. Ciągłe doskonalenie 
wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia 

• Liczba modyfikacji i udoskonaleń 
wprowadzonych każdego roku  
w procesie kształcenia 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
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- Komisja ds. Jakości Kształcenia 
- Wydziałowe Komisje ds. Jakości 
  Kształcenia  

 
1.3.2. Wykorzystanie nowoczesnych 
środków dydaktycznych w procesie 
studiów 

• Liczba przedmiotów prowadzonych 
częściowo w formie e-learningu 

• Odsetek studentów uczestniczących 
w zajęciach prowadzonych  
w formie e-learningu 

• Liczba zakupionych pozycji 
literatury specjalistycznej 

• Liczba wypożyczeń pozycji 
literatury 

• Liczba dostępnych dla 
pracowników i studentów 
pełnotekstowych baz danych 

 Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Uczelniany Koordynator ds. Wdrażania 
  Platformy E-learningowej 
- Dziekani Wydziałów 
- Wydziałowe Jednostki Organizacyjne  
- Dyrektor Biblioteki Uczelnianej 

 
1.3.3. Popularyzowanie prac 
projektowych jako metody realizacji 
zajęć dydaktycznych 

• Liczba przedmiotów, na których 
realizowane są prace projektowe 

• Liczba studentów realizujących 
prace projektowe w ramach 
przedmiotów 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 

 
1.3.4. Realizowanie zajęć dydaktycznych 
poza Uczelnią, a w szczególności  
w przedsiębiorstwach i instytucjach 

• 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 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 

 

1.4. Bieżąca modernizacja bazy dydaktycznej dla potrzeb dydaktyki oraz sposobów monitorowania procesu osiągania 
efektów kształcenia 
 
1.4.1. Bieżąca modernizacja bazy 
dydaktycznej, rozbudowa i doposażenie 
laboratoriów specjalistycznych 

• Wartość inwestycji w sprzęt 
unowocześniający 
oprzyrządowanie dydaktyczne 

• Liczba specjalistycznych 
pomieszczeń edukacyjnych 
przypadająca na dany kierunek 
studiów 

Działanie ciągle – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Kanclerz  
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
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• Liczba zakupionych 
 i zainstalowanych licencji 
programów komputerowych  
dla potrzeb dydaktycznych 

• Liczba sal dydaktycznych  
z szerokopasmowym dostępem  
do Internetu 

 
1.4.2. Dostosowanie systemu 
informatycznego Uczelni dla potrzeb 
dydaktyki 

• Liczba studentów przypadających 
na jeden komputer dla potrzeb 
dydaktycznych 

Działanie ciągłe – posumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 

Odpowiedzialni: 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji  
- Kanclerz 

 
1.4.3. Monitorowanie procesu osiągania 
efektów kształcenia 

• Liczba uzupełnionych formularzy 
oceny kierunkowych efektów 
kształcenia 

• Liczba prac dyplomowych objętych 
systemem antyplagiatowym 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 
- Kierownik Działu Dydaktyki 

 
1.5. Uczynienie z PWSZ w Koninie przyjaznego miejsca do studiowania i kontynuowania współpracy z Uczelnią  
po zakończeniu studiów  
 
1.5.1. Optymalizacja poziomu obsługi 
administracyjnej studenta 

• Ocena obsługi administracyjnej 
przez studentów 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Kanclerz  
- Kierownik Działu Dydaktyki 

 
1.5.2. Uczynienie z Uczelni przyjaznego 
miejsca do studiowania 

• Liczba szkoleń dla pracowników 
administracji z zakresu obsługi 
studentów 

• Liczba pracowników biorących 
udział w szkoleniach z zakresu 
obsługi studentów 

• Liczba skarg złożonych przez 
studentów na działania związane  
z funkcjonowaniem Uczelni 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Kanclerz 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Pracownicy administracyjni Uczelni 
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1.5.3. Tworzenie warunków  
do kontynuowania współpracy  
z Uczelnią po zakończeniu studiów 

• Liczba imprez uczelnianych 
adresowanych do absolwentów 
PWSZ Konin 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Kształcenia 
 
Odpowiedzialni: 
- Stowarzyszenie Absolwentów  
  i Przyjaciół PWSZ w Koninie 
- Samorząd Studencki 
- Centrum Rekrutacji i Karier 
- Biuro ds. Promocji 

 
 

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU STRATEGICZNEGO 2 
 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 
 

DZIAŁANIE MIERNIK CZAS REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

    

2.1. Wzbogacenie współpracy z otoczeniem samorządowym, gospodarczym i naukowym 
 

2.1.1. Opracowanie ankiety badającej 
oczekiwania wobec PWSZ w Koninie  
ze strony jednostek otoczenia 
samorządowego, gospodarczego  
i naukowego 

• Powstanie ankiety  Listopad 2012 roku Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.1.2. Analiza oczekiwań wobec PWSZ 
w Koninie ze strony jednostek  
z otoczenia gospodarczego 

• Liczba przeprowadzonych 
ankiet/analiza wyników ankiety 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.1.3. Podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w celu promocji Uczelni oraz 
regionu 

• Liczba wydarzeń w danym roku 
akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/ Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Dziekani Wydziałów 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 
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2.2. Zintensyfikowanie więzi z otoczeniem społecznym, oświatowym i kulturalnym w celu optymalizacji zakresu rekrutacji 
 

2.2.1. Wzmocnienie więzi z otoczeniem 
społecznym, oświatowym i kulturalnym 
poprzez organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć 

• Liczba wydarzeń w danym roku 
akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 

Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 
- Pełnomocnik Rektora do spraw 

Współpracy z Przemysłem 
 

2.2.2. Ankietowa analiza narzędzi 
promocji w celu optymalizacji procesu 
rekrutacji 

• Liczba przeprowadzonych ankiet  
w szkołach ponadgimnazjalnych/ 
analiza ankiety 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.2.3. Promocja bezpośrednia PWSZ  
w Koninie w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

• Liczba bezpośrednich spotkań 
promocyjnych w szkołach 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 

Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 
- Dziekani Wydziałów 

 

2.3. Utrzymanie pozytywnego wizerunku Uczelni w mediach i środowisku lokalnym 
 

2.3.1. Organizowanie przez PWSZ  
w Koninie wydarzeń otwartych 

• Liczba wydarzeń w danym roku 
akademickim  

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 

Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Dziekani Wydziałów 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 

 

 2.3.2. Umocnienie dobrych relacji  
z mediami i otoczeniem zewnętrznym 

• Liczba konferencji prasowych, 
spotkań z mediami 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Rzecznik Prasowy Uczelni 
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2.3.3. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku PWSZ w Koninie w mediach 

• Liczba pozytywnych informacji  
o Uczelni w mediach 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i  Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Rzecznik Prasowy Uczelni 

 

2.4. Monitorowanie potrzeb edukacyjnych społeczeństwa i gospodarki 
 

2.4.1. Stworzenie bazy podmiotów 
gospodarczych, wśród, których badane 
będą preferencje, co do wykształcenia 
potencjalnych pracowników 

• Powstanie bazy podmiotów 
gospodarczych (potencjalnych 
pracodawców) 

Listopad 2012 roku Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.4.2. Analiza potrzeb edukacyjnych 
zgłaszanych przez potencjalnych 
pracodawców 

• Liczba przeprowadzonych ankiet  
i analiza wyników 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.4.3. Badanie potrzeb edukacyjnych 
rynku pracy 

• Liczba ofert pracy w danym roku  
w Urzędzie Pracy z podziałem 
na kierunki, jakie posiada w ofercie 
PWSZ w Koninie 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 

 

2.5. Poszerzenie zakresu i jakości współpracy międzynarodowej 
 

2.5.1. Rozszerzenie i umocnienie 
współpracy z uczelniami partnerskimi 

• Liczba uczelni partnerskich  
w danym roku akademickim 

• Liczba zagranicznych gości  
w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 

 

2.5.2. Zintensyfikowanie działań 
zmierzających do zwiększenia liczby 
studentów z zagranicy 

• Liczba studentów przyjeżdżających 
z zagranicy do PWSZ w Koninie  
w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 
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2.5.3. Zintensyfikowanie działań  
w zakresie popularyzacji wyjazdów 
zagranicznych studentów, pracowników 
dydaktycznych i administracyjnych 

• Liczba studentów, pracowników 
dydaktycznych i administracyjnych 
wyjeżdżających za granicę  
w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 

    

2.5.4. Zintensyfikowanie działań 
promujących PWSZ w Koninie  
w zakresie wymiany międzynarodowej 

• Liczba podjętych działań 
promocyjnych 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Prorektor ds. Rozwoju  
i Promocji 
 

Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Promocji 
- Biuro Współpracy z Zagranicą 

 
 

  
 

 

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU STRATEGICZNEGO 3 
 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, LUDZKIEGO I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
UCZELNI 

 
DZIAŁANIE MIERNIK CZAS REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
    

3.1. Prowadzenie działalności naukowej w wybranych dziedzinach nauki oraz wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego 
pracowników 
 
3.1.1. Pomoc i ukierunkowanie 
pracowników na szkolenia w jednostkach 
zewnętrznych 

• Liczba odbytych szkoleń  
w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 

Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 
  Organizacyjnych 
- Przewodniczący Zespołów Badawczych 

 
3.1.2. Czynne uczestnictwo 
pracowników w konferencjach w celu 
podnoszenia kwalifikacji 

• Liczba osób czynnie 
uczestniczących w konferencjach 
naukowych krajowych  
i międzynarodowych  

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor 
 

Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 
- Kierownicy Wydziałowych Jednostek 



 25

  Organizacyjnych 
- Przewodniczący Zespołów Badawczych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Rozszerzenie działalności 
naukowej Uczelni 

• Liczba inicjatyw podjętych  
na wydziałach w zakresie 
działalności naukowej  

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 
- Przewodniczący Zespołów Badawczych 

 

3.2. Poszerzenie (wzbogacenie) infrastruktury Uczelni 
  
3.2.1. Doposażenie pracowni  
i laboratoriów 

• Wartość zakupionych pomocy 
naukowych w danym roku 
akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 

Odpowiedzialni: 
- Kierownik Biura ds. Administracyjno- 
  Gospodarczych 

 
3.2.2. Modernizacja pracowni 
komputerowych 

• Liczba zmodernizowanych 
stanowisk komputerowych  
w danym roku akademickim 

Do końca 2017 roku Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 

Odpowiedzialni: 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Biuro ds. Informatyzacji 

 
3.2.3. Wprowadzenie udogodnień  
na potrzeby osób niepełnosprawnych 

• Liczba zrealizowanych udogodnień Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Kierownik Biura ds. Administracyjno- 
  Gospodarczych 

3.1.3. Rozwój naukowy pracowników 
PWSZ w Koninie 

• Liczba wszystkich publikacji 
pracowników PWSZ w Koninie  
w danym roku akademickim oraz 
liczba osób zdobywających nowe 
stanowiska i tytuły naukowe 

• Liczba utworzonych czasopism 
naukowych 

• Liczba czasopism naukowych 
uwzględniająca liczbę czasopism 
wpisanych na listę ministerialną 

• Odsetek pracowników 
dydaktycznych,  dla których PWSZ 
jest podstawowym miejscem pracy, 
z podziałem na stanowiska 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor 
 
Odpowiedzialni: 
- Dziekani Wydziałów 
- Biuro Kadr 
- Wydawnictwo PWSZ 
- Przewodniczący Zespołów Badawczych 
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- Pełnomocnik Rektora ds. Osób 
  Niepełnosprawnych 
- Kierownik Biura Obsługi Obiektów 

 
3.2.4. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury Uczelni 

• Wartość poniesionych nakładów Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Kierownik Biura ds. Administracyjno- 
  Gospodarczych 
- Kierownik Biura Obsługi Obiektów 

 

3.3. Zintensyfikowanie procesu informatyzacji Uczelni 
 
3.3.1. Rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej 

• Wartość poniesionych nakładów Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Biuro ds. Informatyzacji 

 
3.3.2. Poprawa stanu zasobów 
komputerowych Uczelni 

• Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych w danym roku 
akademickim na modernizację 
zasobów komputerowych 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Informatyzacji 
- Kwestor 

 
3.3.3. Stworzenie systemu zarządzania 
sieciami bezprzewodowymi 

• Powstanie systemu zarządzania 
sieciami bezprzewodowymi 

Do 2015 roku Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro ds. Informatyzacji 

 

3.4. Udoskonalenie systemu motywowania pracowników służącego utożsamianiu się z Uczelnią 
 
3.4.1. Stworzenie systemu motywowania 
poprzez delegowanie pracowników na 
szkolenia i konferencje 

• Kwota dofinansowania do szkoleń, 
konferencji i studiów 
podyplomowych w danym roku 
akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Kwestor 

 
3.4.2. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników 

• Liczba osób podnoszących 
kwalifikacje w danym roku 
akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Biuro Kadr 
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3.5. Tworzenie warunków podnoszących komfort pracy 
 
3.5.1. Optymalizacja ergonomii miejsc 
pracy 

• Liczba stanowisk pracy poddanych 
w danym roku akademickim ocenie 
optymalizacji ergonomiczności 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 

Odpowiedzialni: 
- Inspektor ds. BHP 

 
3.5.2. Modernizacja stanowisk 
komputerowych 

• Liczba zmodernizowanych 
stanowisk komputerowych  
w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji 
- Biuro ds. Informatyzacji 

 
3.5.3.Optymalizacja miejsc pracy  
w zakresie przepisów BHP 

• Liczba stanowisk pracy poddanych 
ocenie w danym roku akademickim 

Działanie ciągłe – podsumowanie  
raz w roku, w czerwcu 

Nadzór: Rektor/Kanclerz 
 
Odpowiedzialni: 
- Inspektor ds. BHP 

 


