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Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

I. Rozszerzenie i unowocześnienie oferty 

edukacyjnej Uczelni 

1. Przygotowanie do 

uruchomienia studiów II stopnia 

2 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia studiów 

II stopnia w roku 2015 na kierunkach: 

a) Fizjoterapia; 

b) Pedagogika 

2. Przygotowanie do 

uruchomienia nowych studiów I 

stopnia 

2 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia studiów 

I stopnia na kierunku: 

Dietetyka profil praktyczny 

Inżynieria biomedyczna 

3. Przygotowanie do 

uruchomienia nowych 

specjalności 

2 Uruchomienia 2 nowych specjalności na nowym kierunku: 

Inżynieria bezpieczeństwa. 

4. Uruchomienie nowych 

studiów podyplomowych 

2 Uruchomienie studiów podyplomowych: 

a) Inżynieria bezpieczeństwa i BHP; 

b) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

5. Uruchomienie nowych kursów 17 Uruchomienie kursów: 

a) Pielęgniarstwo chirurgiczne; 

b) Pielęgniarstwo kardiologiczne; 

c) Elektroterapia w leczeniu objawów bólowych; 

d) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 

e) w zakresie Filologii angielskiej (13 kursów). 

6. Dostosowanie księgozbioru 

Biblioteki i Centrum Informacji 

1500 książek Dostosowanie księgozbioru poprzez; 

a) zakup podręczników akademickich oraz prenumeratę 73 tytuły 



Naukowej dla potrzeb nowej 

oferty edukacyjnej Uczelni. 

prenumerowanych 

czasopism 

czasopism dla potrzeb poszczególnych kierunków studiów; 

b) Opracowanie i wydanie książek oraz czasopism opracowanych 

przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 7 tytułów 

wydanych książek 

2 tytuły wydanych 

czasopism 

II. Przygotowanie nowoczesnej bazy 

dydaktycznej uwzględniającej zmiany w 

ofercie edukacyjnej Uczelni. 

1. Laboratorium do tłumaczeń 

symultanicznych 

1 Analiza możliwości finansowych i organizacyjnych. 

2. Przebudowa aluminiowo-

szklanej fasady Biblioteki i 

Centrum Informacji Naukowej 

stanowiącej element budynku. 

100% a) Wyegzekwowanie od wykonawcy fasady rekompensaty 

finansowej na naprawę tego elementu budynku. 

b) Przeprowadzenie przetargu na przebudowę fasady – 

wyłonienie wykonawcy. 

3. Przebudowa budynku 

powojskowego przy ul. Kadetów 

3 na Centrum Integracji 

Społecznej w latach 2014-2017 

80% a) Przeprowadzenie konkursu na wyłonienie wykonawcy 

dokumentacji projektowej. 

b) Wykonanie dokumentacji przetargowej. 

4. Działania na rzecz polepszenia 

technicznego wyposażenia 

siłowni Domu Studenta KPSW 

100% Zakup bieżni treningowej, ławeczki wysiłkowej, worka 

treningowego oraz drabinki naściennej. 

III. Wzmacnianie kadry dydaktycznej 

Uczelni 

1. Pozyskanie pracowników 

dydaktycznych w celu 

uruchomienia studiów II stopnia, 

o których mowa w cz. I pkt 1 

planu. 

24 a) Pozyskanie 12 nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy posiadających stopień 

naukowy doktora: 

- Zakład Fizjoterapii (6 osób); 

- Zakład Pedagogiki (6 osób). 

b) Pozyskanie 12 nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego: 

- Zakład Fizjoterapii (6 osób); 

- Zakład Pedagogiki (6 osób). 

2. Pozyskanie pracowników 

dydaktycznych w celu 

uruchomienia nowych 

kierunków studiów I stopnia, o 

których mowa w cz. I pkt 2 

planu. 

12 a) Pozyskanie 2 nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy posiadających stopień 

naukowy doktora: 

- Zakład Fizjoterapii (1 osoba); 

- Zakład Pedagogiki (1 osoba). 

b) Pozyskanie 10 nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego: 



- Zakład Fizjoterapii (5 osób); 

- Zakład Pedagogiki (5 osób). 

IV. Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne 

i gospodarcze 

1. Umacnianie związków Uczelni 

z przedsiębiorcami i organami 

administracji państwowej i 

samorządowej oraz z 

stowarzyszeniami i fundacjami 

poprzez podpisanie umów. 

20 umów Podpisywanie umów z przedsiębiorcami, szkołami 

ponadgimnazjalnymi i podstawowymi oraz przedszkolami w 

zakresie dostosowania planów i programów nauczania do 

aktualnej sytuacji na rynku  

2. Organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych 

8 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych przez 

Uczelnię 

3. Rozwój kół naukowych 10% Zwiększenie liczby studentów będącymi członkami kół 

naukowych w Uczelni. 

4. Organizacja seminariów lub 

konferencji 

2 Organizacja seminariów lub konferencji -  po 1 dla każdego 

wydziału 

 

 


