
U C H W A Ł A    Nr  265 
 

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

z dnia 13 lutego 2018 roku 
 
 
w sprawie:  zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji  

w 2018 roku 
 
 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6 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 dnia 16 kwietnia 2013 roku za najistotniejsze do realizacji w 2018 roku uznaje się: 

 
1. zadania w zakresie kształcenia: 

a) przygotowanie oferty obcojęzycznej na studiach I stopnia (do końca I kwartału), 
b) przygotowanie oferty możliwych do zrealizowania kursów i szkoleń dokształcających 

oraz rozpoczęcie prac nad ich uruchomieniem (do końca II kwartału),  
c) 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), 

d) przegląd i aktualizacja procedur wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia (do końca IV kwartału), 

e) opracowanie zasad turnieju wiedzy dla kandydatów na studentów (do końca III 
kwartału), 

f) organizacja miejsc przyjaznych studentom na Wydziale, 
 
2. zadania w zakresie innowacji i współpracy 

a) reaktywacja Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej UWM 

b) działalność promocyjna Wydziału w kraju, 
c) organizacja i koordynowanie posiedzeń Konwentu Wydziału, 
d) pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, 
e) zorganizowanie  praktyk i staży pracowników Wydziału, 

 
3. zadania w zakresie nauki 

a) wprowadzenie seminariów wydziałowych w celu zwiększenia wymiany informacji  
i współpracy pomiędzy pracownikami, 

b) przygotowanie wymagań projakościowych w kontekście ustawy 2.0, 
c) przygotowanie bazy czasopism w których „warto” publikować i umieszczenie jej na 

stronie internetowej Wydziału, 



 
4. zadania w zakresie rozwoju, finansów i spraw kadrowych 

a) racjonalizacja zatrudnienia, 
b) przyjęcie kryteriów oceny nauczycieli akademickich  (do końca I kwartału), 
c) utworzenie wydziałowego ośrodka dydaktycznego (do końca I kwartału), 
d) przygotowanie i złożenie wniosku o ocenę parametryczną w 2018 (do końca II 

kwartału), 
e) współpraca szkoleniowa z ośrodkami szkoleniowymi i podmiotami gospodarczymi  

w zakresie szkolenia kadry, 
f) uchwalenie programu rozwoju w kontekście ustawy 2.0 (IV kwartał  2018). 

 
§ 2 

1. Uwzględniając treść § 1 niniejszej Uchwały Dziekan i Prodziekani, w terminie do 15 marca 
2018 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. Paweł Wielgosz, prof. UWM 
 
 


