U C H W A Ł A Nr 75
Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie:

zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do
realizacji w 2017 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 (dalej Wydział) z 26 października 2012 r. za
najistotniejsze do realizacji w 2017 roku uznaje się:
1) w zakresie finansów Wydziału:
a) przeprowadzenie szczegółowej analizy przychodów i wydatków w poszczególnych obszarach
działalności (do końca II kwartału),
b) opracowanie polityki aktywizacji zwiększania przychodów we wszystkich obszarach aktywności
Wydziału (cały rok),
c) opracowanie i wdrożenie narzędzi racjonalizujących wydatkowanie środków finansowych na
Wydziale (do końca III kwartału);
2) w zakresie kształcenia:
a) przegląd oferty kształcenia pod kątem doskonalenia programu studiów, w tym możliwości
przygotowania oferty obcojęzycznej (do końca IV kwartału),
b) przegląd studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dokształcających (do końca II
kwartału),
c) przygotowanie oferty możliwych do zrealizowania studiów podyplomowych oraz kursów i
szkoleń dokształcających oraz rozpoczęcie prac nad ich uruchomieniem (do końca II
kwartału),
d) wzmocnienie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zajęć poprzez przeprowadzenie
hospitacji i wizytacji zajęć pracowników z niskimi ocenami w celu podniesienia jakości
prowadzenia zajęć dydaktycznych (cały rok),
e) ujednolicenie i usprawnienie procesu dyplomowania na Wydziale (do końca II kwartału),
f) wzmocnienie kontroli prowadzenia i oceniania prac dyplomowych (do końca II kwartału).
3) w zakresie spraw kadrowych:
a) poprawę efektywności systemu zarządzania zasobami kadrowymi (cały rok),
b) przegląd stanowisk osób niebędących nauczycielami akademickimi w kontekście efektywności
pracy (do końca II kwartału);
4) w zakresie badań naukowych i współpracy:
a) stworzenie wydziałowych procedur ułatwiających komercjalizację wyników badań (do końca II
kwartału),
b) finansowe wsparcie patentowania wynalazków (do końca I kwartału),
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c) przegląd zasad przyznawania grantów dla młodych naukowców (do końca II kwartału),
d) przegląd zasad przyznawania podwyżek projakościowych, modyfikacja w kierunku (1)
większego uwzględnienia aktywności w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz (2)
autorstwa publikacji na liście A MNiSW (do końca I kwartału)
e) przegląd zasad podziału dotacji statutowej (do końca III kwartału)
f) przegląd kryteriów awansów naukowych i zatrudnień na stanowiskach związanych z
prowadzeniem badań (do końca III kwartału)
5) w odniesieniu do administracji Wydziału:
a) powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Projektów (do końca II kwartału),
b) powołanie Wydziałowego Ośrodka Innowacji i Rozwoju (do końca II kwartału);
6) w zakresie infrastruktury Wydziału:
a) dokonanie wymiany części sprzętu i doposażenie Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego (do końca II
kwartału),
b) zakupienie licencji na oprogramowanie ESRI (kolejny rok) (do końca II kwartału);
7) w zakresie promocji:
a) wdrożenie Strategii Marketingowej Wydziału (do końca III kwartału),
b) rozpoczęcie działań promocyjnych w kraju i zagranicą (do końca III kwartału);
8) w zakresie innych działań:
a) szersze włączenie Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów w działania na rzecz
Wydziału (cały rok),
b) wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału (do końca III kwartału).
§2
1. Uwzględniając treść § 1 niniejszej Uchwały Dziekan i prodziekani, w terminie do 15 marca 2017
roku, przedłożą Dziekanowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji zadań, sposobu
ich monitorowania i sposobu oceny stopnia realizacji zadań.
2. Prodziekani przedkładają Dziekanowi, w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji
wykonania zadań określonych w ust. 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
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