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U C H W A Ł A  Nr  302 

 
 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 16 lutego 2016 roku 
 
 

w sprawie:  zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do 
realizacji w 2016 roku 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada 
Wydziału postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Realizując Program Rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2020, określony w Uchwale Nr 54 Rady Wydziału 
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z 26 października 2012 r. za najistotniejsze do 
realizacji w 2016 roku uznaje się: 
 

1) w zakresie finansów Wydziału: 
a) przeprowadzenie szczegółowej analizy przychodów i wydatków w poszczególnych obszarach 

działalności, 
b) opracowanie i wdrożenie pakietu oszczędnościowego; 

 
2) w zakresie kształcenia: 

a) wprowadzenie zmian w ofercie kształcenia, w tym powołanie nowego kierunku studiów, 
b) umiędzynarodowienie kształcenia przez rozszerzenie oferty w języku angielskim i rosyjskim, 
c) promocję programów mobilności studentów i nauczycieli akademickich, 
d) doskonalenie oferty studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dokształcających, 
e) wzmocnienie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych; 

 
3) w zakresie spraw kadrowych: 

a) poprawę efektywności systemu zarządzania zasobami kadrowymi, 
b) przeprowadzenie działań zmierzających do uzyskania nowych uprawnień akademickich, w tym 

z budownictwa; 
 
4) w zakresie badań naukowych i współpracy: 

a) przygotowanie Wydziału do oceny parametrycznej w 2017 r., 
b) wsparcie finansowe osób aktywnych w pozyskiwaniu i realizacji grantów, 
c) podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania interdyscyplinarnych 

przewodów doktorskich, 
d) stworzenie procedur ułatwiających komercjalizację wyników badań; 

 
5) w odniesieniu do administracji Wydziału: 

a) przeprowadzenie reorganizacji Dziekanatu, 
b) wzmocnienie kontroli wewnętrznej, 
c) powołanie Zespołu ds. Projektów, 
d) utworzenie Wydziałowego Ośrodka Jakości i Innowacji; 
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6) w zakresie infrastruktury Wydziału: 
a) dokonanie wymiany części sprzętu w Ośrodku Sprzętu Geodezyjnego, 
b) zakupienie licencji na oprogramowanie ESRI; 

 
7) w zakresie promocji: 

a) przygotowanie Strategii Marketingowej Wydziału, 
b) rozpoczęcie działań promocyjnych w kraju i zagranicą; 

 
8) w zakresie innych działań: 

a) szersze włączenie Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów w działania na rzecz 
Wydziału, 

b) przygotowanie projektu zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Dziekan 

 
 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
 

 


