
U C H W A Ł A  Nr 107 

 

Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 11 lutego 2014 roku 

 

 

w sprawie:  programów rozwoju jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Przestrzennej 

 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

oraz § 9 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 106 Rady Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM  

w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada Wydziału postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,  

w konsultacji z radami tych jednostek, przygotują w terminie do 30 kwietnia 2014 roku programy 

rozwoju na lata 2014-2020. 

2. Programy rozwoju obejmować powinny co najmniej: 

1) wskazanie kierunków rozwoju jednostki, 

2) zestawienie celów strategicznych w obszarze: nauki, dydaktyki i rozwoju kadr, 

3) zestawienie rocznych celów operacyjnych dla celów strategicznych. 

3. Obszar nauki obejmować powinien w szczególności: działalność naukowo-badawczą, w tym: plan 

publikacji w czasopismach wysoko punktowanych, plan publikacji monografii, plan w zakresie 

składania grantów i projektów, inne zamierzenia. 

4. Obszar dydaktyki obejmować powinien w szczególności: plany obsady realizacji zajęć 

dydaktycznych na kierunkach i specjalnościach, plany w zakresie tworzenia nowych kierunków 

kształcenia, inne zamierzenia. 

5. Obszar rozwoju kadr obejmować powinien w szczególności: plany w zakresie zdobywania stopni 

i tytułów naukowych, plany związane z zatrudnieniem osób, którym kończą się okresy 

zatrudnienia, inne zamierzenia. 

 

§ 2 

Opracowane programy rozwoju wykorzystane zostaną w trakcie okresowej oceny jednostek 

organizacyjnych Wydziału prowadzących działalność dydaktyczną i naukową. 

 

§ 3 

1. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych wydziału. 

2. Programy rozwoju należy przekazać do Biura Dziekana w formie papierowej i elektronicznej  

w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 


