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Strategię Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska opracowały zespoły w składzie: 
 
 

Cel strategiczny 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

UMACNIANIE POZYCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU WŚRÓD WIODĄCYCH WYDZIAŁÓW W POLSKIEJ,  
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Prof. dr hab. Robert Hasterok- przewodniczący 

Prof. dr hab. Aleksander Herczek 

Prof. dr hab. Sylwia Łabużek 

Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska 

Prof. dr hab. Paweł Migula 

Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget 

Dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek 

Przewodniczący i Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej 

Prof. dr hab. Paweł Migula - przewodniczący 

Prof. dr hab. Jacek Gorczyca  

Prof. dr hab. Robert Hasterok 

Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska 

Prof. dr hab. Małgorzata Strzelec 
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Przewodnicząca i Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju i Promocji Wydziału  

Dr Edyta Sierka 

Dr Katarzyna Kasperkiewicz  

Dr Mirosław Kwaśniewski 

Dr hab. prof. UŚ Adam Rostański 

Dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska 

Dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała 
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Strategię Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przygotowano w oparciu o model 

zarządzania strategicznego. Sformułowano misję Wydziału oraz cele strategiczne na lata 2013-2020, 

uwzględniając analizę potencjału Wydziału wraz z jego otoczeniem. Pozwoliło to na zaproponowanie 

pożądanych kierunków rozwoju, w postaci ogólnych zadań i szczegółowych działań, z uwzględnieniem 

sposobu implementacji całości strategii. 

„Należy mieć świadomość, że szybko zachodzące zmiany w otoczeniu Uczelni mogą 

powodować konieczność zmodyfikowania proponowanych zadań. Strategię […] należy 

zatem traktować jako koncepcję otwartą”  

(Strategia Rozwoju UŚ na lata 2012-2020) 

Realizację Strategii Wydziału zaplanowano w dwóch okresach czasowych (2013-2016 

i 2017-2020), które są powiązane z osiąganiem poszczególnych celów strategicznych. 

 

Cele główne Wydziału 

 

 światowy poziom badań naukowych w priorytetowych kierunkach badań Wydziału 

 wysoka jakość i zdolność kształcenia kadr dla gospodarki i nauki 

 wzrost wdrożeń wyników prac naukowo-badawczych 

 co raz wyższe kompetencje kadry naukowo-dydaktycznej w nowoczesnych trendach kształcenia 

oraz w stosowaniu technik i metod badawczych 

 zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe i kształcenie, 

które pozytywnie wpłyną na rekrutację studentów 

 podniesienie efektywności zarządzania Wydziałem oraz działaniami administracji 

 

 

 

Dla osiągnięcia powyższych celów (wizji) Strategia Rozwoju Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska UŚ ma na celu wskazanie kierunków rozwoju w obszarach:  

 badań naukowych i rozwoju kadry naukowej (cel strategiczny 1), 

 współczesnych kierunków kształcenia i nowoczesnej oferty dydaktycznej (cel strategiczny 2),  

 nawiązywania partnerskich relacji z podmiotami otoczenia społecznego i gospodarczego  

(cel strategiczny 3),  

 zarządzania Wydziałem w jego wszechstronnym rozwoju w tym rozwoju infrastruktury  

(cel strategiczny 4).  

  



 
 
 

4 

 

 

 

Misja Wydziału 

 
 

 

 

„W badaniach naukowych i kształceniu studentów  

kreujemy twórcze postawy wobec świata i ludzi” 

 

 

 

 

 

 

 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska za priorytetowe działanie przyjął utrzymanie 

wysokiego standardu badań naukowych i prowadzonego procesu dydaktycznego. 

W planowaniu i w swoich działaniach stale uwzględnia stwarzanie optymalnych warunków 

do podnoszenia poziomu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz coraz lepszego 

kształcenia młodzieży akademickiej. 

Celowi temu służy m. in. szeroka międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza 

i dydaktyczna oraz mobilność studentów. Wydział dba o elastyczne dostosowywanie 

programów studiów, wszystkich etapów kształcenia, do zmieniających się warunków otoczenia 

gospodarczego. Rozwija, wśród swoich absolwentów, zainteresowanie kształceniem 

ustawicznym, poprzez rozwijanie oferty studiów doktoranckich i podyplomowych oraz 

organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z udziałem przedstawicieli 

życia gospodarczego. Wydział kładzie nacisk na potrzebę łączenia badań aplikacyjnych, 

inspirowanych przez praktykę gospodarczą, z nieodzownymi dla rozwoju nauk biologicznych 

badaniami podstawowymi. Realizuje również integrację działań w zakresie badań naukowych, 

kształcenia i rozwoju Wydziału z działaniami na rzecz regionu. Jako jednostka Uniwersytetu, 

Wydział kształtuje wśród pracowników i studentów postawy poszanowania uniwersalnych 

zasad wolności i niezależności myśli, tolerancji światopoglądowej, etyki i rzetelności naukowej 

oraz dydaktycznej. Ponadto przyczynia się do budowania wizerunku Uniwersytetu Śląskiego, 

jako prestiżowej uczelni. 
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Badania i rozwój kadry naukowej   

CEL STRATEGICZNY 1. UMACNIANIE POZYCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU WŚRÓD WIODĄCYCH WYDZIAŁÓW W POLSKIEJ, 

EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ 
 

 
CEL OPERACYJNY 1.1. IDENTYFIKACJA WIODĄCYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH WYDZIAŁU I PRIORYTETOWYCH KIERUNKÓW 

BADAŃ ISTOTNYCH DLA ROZWOJU REGIONU, KRAJU, EUROPY I ŚWIATA 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Wskazanie wiodących zespołów 

badawczych (WZB) 

Wyłonienie i ocena działalności wiodących zespołów 

badawczych w oparciu o ankietę jednostki i ocenę 

dorobku pracowników z wykorzystaniem przyjętych 

wskaźników parametrycznych. 

Komisja ds. Nauki, 

Dziek., RW 

Wrzesień 

2013r. 

później 

zadanie 

ciągłe/ocena 

roczna 

raport: liczba 

WZB/raport 

oceny 

środki WBIOŚ 1.1.1. 

2. Ukierunkowanie badań 

naukowych na te o największym 

wpływie na rozwój społeczny 

i gospodarczy regionu, kraju i świata 

Modyfikacja obszarów badawczych Wydziału, zgodnie 

z priorytetami Strategii Regionalnej, Krajowej, 

Europejskiej. 

Kier. Jedn., 

Komisja, ds. Nauki 

i Rozwoju, RW 

Wrzesień 

2013 

później 

zadanie ciągłe 

raport: liczba 

projektów 

badawczych 

środki WBIOŚ 1.1.3. 

3. Podniesienie stopnia 

aplikacyjności badań naukowych  

Motywowanie w kierunku zwiększenia aplikacyjności 
badań naukowych, poprzez szkolenia pracowników. 

Złożenie wniosku do MNiSW o fundusze na rzecz 

zatrudnienia brokera. 

Dziekan,  
Prodz. ds. Współ. 

z Otocz. i Promocji 

Prac. Wydz. 

Czerwiec 
2013 

później 

zadanie ciągłe 

raport: liczba 

inicjatyw 
środki WBIOŚ 1.1.4. 

CEL OPERACYJNY 1.2. OSIĄGNIĘCIE WYŻSZEJ OCENY WYDZIAŁU ORAZ UZYSKANIE NOWYCH UPRAWNIEŃ NAUKOWYCH 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

WSPIERANIE ROZWOJU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW 

1. Wspieranie awansu naukowego 

pracowników  

Intensyfikacja kontaktów zagranicznych. 

Motywowanie do tworzenia interdyscyplinarnych 

Dziekan,  

Komisja ds. 
zadanie ciągłe 

liczba awansów 

naukowych 

środki 

zewnętrzne, 
1.2.1.1. 
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zespołów badawczych. 

Promowanie realizacji doktoratów z udziałem 

promotora pomocniczego. 

Publikowanie wyników prac magisterskich i doktorskich 

w  czasopismach impaktowanych. 

Składanie wniosków awansowych do weryfikacji 

wstępnej przez właściwą komisję wydziałową. 

Rozwoju i Oceny 

Kadry Naukowej, 

Komisja ds. Nauki 

środki UŚ i 

WBIOŚ 

2. Dbanie o jakość i wysoki poziom 

prac naukowych 

Kontynuacja organizacji corocznej Sesji Naukowej 

Wydziału. 

Przeprowadzanie corocznych konkursów na badania 

prowadzone przez młodych pracowników i doktorantów 

i ocena ich realizacji. 

Komisja ds. Nauki 

Kier. Jedn.,  
zadanie ciągłe 

Liczba 
wyróżniających 

się prac 

awansowych. 

Liczba publikacji 

w czasopismach 

z listy JCR, 

dotacja 

statutowa 

MNISW 

1.2.1.2. 

3. Wprowadzanie ułatwień dla 

pracowników realizujących 

dodatkowe działania na rzecz 

Wydziału 

Występowanie o indywidualne ustalanie pensum 

dydaktycznego dla osób prowadzących projekty 

finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz realizujących 

zadania organizacyjnie na rzecz Wydziału. 

RW, Dziekan zadanie ciągłe 

liczba osób 

z indywidualnym 

pensum 

w odniesieniu do 

realizowanych 

zadań 

środki UŚ 1.2.1.3. 

4. Zwiększanie udziału 

doktorantów w naukowych 

projektach badawczych 

Realizowanie tematyki prac dyplomowych zgodnej 
z zadaniami prowadzonych lub planowanych projektów 

badawczych. 

Umożliwianie udziału w konferencjach naukowych. 

Obowiązkowe aplikowanie o granty zewnętrzne przez 

doktorantów. 

Uwzględnianie uczestnictwa w realizacji projektów 

badawczych w kwalifikacji na studia doktoranckie. 

Kier. Jedn.,  

Kier. ds. studiów 

doktoranckich 

zadanie ciągłe 

liczba projektów 

realizowanych 

i współrealizo-

wanych przez 

magistrantów/ 

doktorantów 

środki 

zewnętrzne - 

projekty 

1.2.1.5. 

DOSKONALENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU OCENY JAKOŚCI PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ PRACOWNIKÓW 

5. Wdrożenie i utrzymanie 

systemu ewaluacji indywidualnych 

osiągnięć naukowych 

i innowacyjnych postaw 

pracowników naukowo-

dydaktycznych  

Opracowanie wydziałowego systemu ewaluacji dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych.  
Ocena wewnętrzna rozwoju naukowego pracowników 

w jednostkach Wydziału. Ocena okresowa 

pracowników Wydziału. Opracowanie systemu oceny 

i nagradzania za innowacyjność. 

Dziekan, Komisja 

ds. Nauki, Komisja 
ds. Oceny 

i Rozwoju Kadry 

Naukowej, 

Komisja ds. 

Nagród 

Czerwiec 

2013 r. 

wdrożony 
system/ocena 

okresowa co 2 

lata/liczba nagród 

środki 

UŚ/WBIOŚ, 
środki 

zewnętrzne, 

w tym 

projekty, 

środki UŚ, 

1.2.1. 

1.2.4. 



 
 
 

7 

 

 
 PODNIESIENIE POZIOMU NAUKOWEGO JEDNOSTEK WYDZIAŁU 

6. Ubieganie się o uprawnienie do 

nadawania przez RW WBIOŚ 

stopnia dra i dra hab. w dyscyplinie 

biotechnologia i ochrona środowiska 

Harmonijny rozwój Wydziału w strategicznych 

obszarach badań. 

Przygotowanie wniosków o nadanie uprawnienia. 

Dziek., Prodz. ds. 

Studentów, Prodz. 

ds. Współ. z Otocz. 
i Prom.  

Wrzesień 

2013 r. 

i kontynuacja 

ocena wniosku  środki WBIOŚ 1.2.3.1. 

CEL OPERACYJNY 1.3. OTWARTOŚĆ, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W OBSZARZE BADAŃ NAUKOWYCH 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

ZWIĘKSZANIE OBECNOŚCI WYDZIAŁU W EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM OBSZARZE BADAWCZYM 

1. Zidentyfikowanie strategicznych 

partnerów zagranicznych 

i intensyfikacja współpracy z nimi 

Stworzenie wydziałowej bazy ośrodków zagranicznych, 

w celu ułatwienia kontaktów pracownikom. 

Nawiązywanie współpracy z renomowanymi 

zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 

Kom. ds. Nauki, 

Prodz. ds. Współ. 

z Otocz. i Prom. 

Wrzesień 

2013r.  

później 

zadanie ciągłe 

lista 

strategicznych 

partnerów 

zagranicznych/ 

działy strony 

www. w wersji 

anglojęzycznej 

środki WBIOŚ 1.3.1.4. 

2. Tworzenie międzynarodowych 

zespołów badawczych i konsorcjów 

projektowych  

Wyjazdy pracowników Wydziału do zainteresowanych 

współpracą ośrodków naukowych na świecie. 
Aktywna współpraca zespołów badawczych w ramach 

kluczowych programów, prowadząca m.in. do realizacji 

wspólnych zadań badawczych. 

Kier. Jedn.,  

Prac. Wydz. 
zadanie ciągłe 

liczba zespołów 

i konsorcjów 

środki 

zewnętrzne - 
projekty, 

środki UŚ 

i WBIOŚ 

1.3.1.1. 

3. Zwiększanie liczby wyjazdów 

i przyjazdów pracowników 

naukowo-dydaktycznych w ramach 

programów międzynarodowych  

Przegląd i aktualizacja umów międzynarodowych 

w zakresie badań naukowych. 

Zawieranie nowych umów bilateralnych w ramach LLP 

Erasmus z ośrodkami naukowymi i akademickimi za 

granicą. 

Doskonalenie skuteczności wykorzystywania środków 

finansowych na realizację wizyt naukowych (LLP 

Erasmus).  

Zdobywanie środków na staże i wizyty naukowe 
naukowców chcących wyjechać do renomowanych 

zagranicznych ośrodków badawczych. 

Koord. ds. 

Programów 

Międzynar.,  

Kier. Jedn.,  

Pracow. Wydz.,  

zadanie ciągłe 

liczba wyjazdów 

i przyjazdów 

pracowników 

naukowo-

dydaktycznych  

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

1.3.1.9. 
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4. Zwiększenie umiędzynarodowienia 

działań naukowych Wydziału  

Zapraszanie gości zagranicznych do udziału 

w konferencjach organizowanych przez WBIOŚ. 

Zwiększenie czynnego udziału pracowników Wydziału 

w konferencjach i kongresach międzynarodowych. 

Organizacja wizyt ekspertów dla doskonalenie 

umiejętności i kompetencji kadry naukowej.  

Dziek., Kier. Jedn., 

Prac. Wydz. 
zadanie ciągłe 

liczba 

zapraszanych 

liderów nauki 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki WBIOŚ 

1.3.1.11. 

1.3.1.12. 

1.3.1.13. 

ROZWÓJ INTERDYSCYPLINARNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH 

5. Nawiązywanie współpracy 

z  ośrodkami badawczymi w celu 

podejmowania wspólnych badań 

naukowych i tworzenia 

interdyscyplinarnych zespołów 

projektowych 

Przygotowanie programu zakresu interdyscyplinarnej 

współpracy w ramach. 

Identyfikacja potencjalnych partnerów i obszarów 

wspólnych obszarów badań. 

Wspólne ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych na realizację projektów. 

Komisja ds. Nauki, 

Komisja ds. 

Rozwoju 

i Promocji, 

Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 

liczba umów; 

liczba wspólnych 

inicjatyw 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ 

1.3.2.1. 

1.3.2.2. 

PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH DLA GOSPODARKI 

6. Dokonanie analizy 

zapotrzebowania gospodarki na 

usługi badawcze Wydziału  

Określenie potencjału badawczego Wydziału, który 
może być wykorzystany w gospodarce. 

Przedstawienie na stronie WWW aktualnej oferty 

Wydziału, dotyczącej możliwości realizacji zleceń 
zewnętrznych. 

Uzyskiwanie akredytacji dla Wydziałowych 

Laboratoriów i Pracowni. 
Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami 

i ubieganie się o wspólne projekty aplikacyjne. 

Dziek., Rady 

Programowe 

kierunków, Broker 

zadanie ciągłe raport środki WBIOŚ 1.3.3.1. 

CEL OPERACYJNY 1.4. WZROST AKTYWNOŚCI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA BADANIA NAUKOWE 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Intensyfikacja starań w 

pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych na badania 

Wspieranie najlepszych wstępnych projektów młodych 

naukowców z dotacji na badania statutowe. 

Zachęcanie do udziału w szkoleniach, których celem 

jest nauczenie aplikantów, jak należy właściwie 

przygotowywać wniosek grantowy. 
Obligatoryjne aplikowanie o granty przez doktorantów 

Kier. Jedn., 

Dziekan, 

Komisja ds. Nauki, 

Admin. Centr. 

zadanie ciągłe 

liczba złożonych 

wniosków/ liczba 

zaakceptowa-nych 

projektów 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ 

1.4.1. 

1.4.4. 
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przed ubieganiem się o stopień lub tytuł naukowy 

(doktorat, habilitacja, profesura) m.in. z Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej, MNiSzW, FNiTP Narodowego 

Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju, a także z programów ramowych UE, funduszy 

strukturalnych i innych.  

Przygotowanie bazy o konkursach z zakresu nauk 
biologicznych, biotechnologii i nauk o środowisku, jej 

aktualizacja i udostepnienie dla pracowników wydziału. 

CEL OPERACYJNY 1.5. WZMOCNIENIE I STAŁY ROZWÓJ POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO 

1. Aktualizacja bazy 

specjalistycznej aparatury 

naukowo-badawczej Wydziału 

Systematyczna aktualizacja już istniejącej bazy. 

Dziek.,  

Pełnomoc. 

Dziekana 

utworzono 
październik 

2012r. 

później 

zadanie ciągłe 

baza bez kosztów 1.5.1.1. 

2. Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na inwestycje 

badawcze (zakup aparatury, 

budowa/remont laboratoriów/ 

pracowni) 

Zabieganie Wydziału o uzyskanie wyższej kategorii 

naukowej. 
Kom. Nauki zadanie ciągłe pozyskane środki 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

1.5.1.3. 

3. Opracowanie zasad dostępności 

nowoutworzonych laboratoriów 

Doskonalenie procedur korzystania z laboratoriów, 

wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich 

funkcjonowanie i udostępnianie. 

Dziek,  

Pełnomoc. Dziek. 
zadanie ciągłe zasady/regulamin bez kosztów 1.5.1.4. 

4. Podjęcie działań zmierzających 

do akredytowania (wybranych 

analiz) lub całych laboratoriów 

Przygotowanie dokumentacji wskazującej na aktualne 

możliwości Wydziałowych laboratoriów do spełnienia 
warunków niezbędnych do otrzymania akredytacji 

i zabezpieczenie środków finansowych na postępowanie 

akredytacyjne. 

Dziek.,  
Pełnomoc. Dziek. 

Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 
liczba 

akredytowanych 

laboratoriów/rok 

środki 

zewnętrzne, 
w tym projekty, 

środki WBIOŚ 

1.5.1.7. 

CEL OPERACYJNY 1.6. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 

1. Przygotowanie anglojęzycznej 

wersji elementów strony www 

Wydziału prezentującej badania 

naukowe 

Przedstawienie, w angielskiej wersji, głównych 

kierunków badań, prowadzonych projektów 

i najważniejszych publikacji. 

Dziek.,  

Komisja ds. Nauki, 

Prac. Wydz. 

do końca 

2013r. 

później 

zadanie ciągłe 

strona www 

w języku 

angielskim 

środki WBIOŚ 1.6.1. 
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2. Promocja osiągnięć naukowych 

Uczestnictwo pracowników w zagranicznych konferen-

cjach, sympozjach, projektach badawczych. 

Promowanie osiągnięć w Gazecie Uniwersyteckiej 

poświęconych atrakcyjnym kierunkom badań na Wydziale. 

Promowanie wybitnych osiągnięć naukowych 

pracowników wydziału w mediach. 

Opracowanie materiałów informacyjnych Wydziału 
promującego kierunki badań w języku polskim 

i angielskim. 

Przygotowanie dla pracowników podstron (profili 

naukowych) w domenie us.edu.pl, dotyczących ich 

działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej. 

Promocja badań naukowych Wydziału podczas imprez 

ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Współpraca ze Śląską Kawiarnią Naukową, mediami 

oraz innymi instytucjami promującymi badania 

Wydziału. 

Adm. Centr. 

Dziek., Kier. Jedn., 

Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 
liczba działań 

promocyjnych 
środki WBIOŚ 

1.6.2. 

1.6.3. 
1.6.4. 

1.6.5. 

1.6.6. 

1.6.8. 

1.6.9. 

CEL OPERACYJNY 1.7. SYSTEMOWE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM W PROCESIE PROWADZENIA BADAŃ 

NAUKOWYCH 

ZADANIE DZIAŁANIE 
Odpowiedzialnoś

ć 

Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesieni

e do 

Strategii 

UŚ 

1. Utrzymywanie wysokich 

standardów etycznych  

Informowanie pracowników o obowiązujących 

standardach w badaniach naukowych i wskazywanie 

przykładów ich nieprzestrzegania. 

Zapoznanie się z kodeksem dobrych praktyk 

akademickich i wdrażanie ich w życie. 

Dziek., RW,  

Kier. Jedn. 
zadanie ciągłe 

liczba informacji 
przekazanych 

pracownikom 
Wydziału nt. 

kodeksu dobrych 
praktyk 

akademickich 

bez kosztów 1.7.1. 
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Współczesne kierunki kształcenia i nowoczesna oferta dydaktyczna 

CEL STRATEGICZNY 2: CIĄGŁE DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I NOWOCZESNA OFERTA DYDAKTYCZNA 
 

 CEL OPERACYJNY 2.1. OPRACOWANIE ZASAD ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH NA TRZECH POZIOMACH STUDIÓW  

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Opracowanie programów 

studiów zgodnie z wymaganiami 

KRK 

Aktualizacja, wdrożenie i realizacja programów studiów 

zgodnie z wytycznymi KRK z opisem efektów 

kształcenia i kwalifikacji absolwentów na wszystkich 
kierunkach studiów.  

Prodziek. ds. 

Kształcenia,  
Koor. kierunków 

zadanie ciągłe 

opis kwalifikacji, 

efekty kształcenia 

dla wszystkich 

prowadzonych 
kierunków 

studiów 

środki WBIOŚ 
2.1.1. 

2.1.2. 

2. Rozwój różnorodnych 

programów i form kształcenia na 

wszystkich poziomach, w tym 

programów międzywydziałowych, 

z udziałem pracodawców  

Wprowadzenie: 

- we współpracy z Wydz. Nauk o Ziemi, na II poziomie 

kier. Biologia, specjalności „Waloryzacja przyrodnicza”. 

- we współpracy z Wydz. Informatyki i Nauki 

o Materiałach, specjalności na biotechnologii 

„Bioinformatyka”  

Prodziek. ds. 

Kształcenia,  

Rady Programowe 

Kierunków 

Październik 

2014r. 

liczba 

uruchomionych 

programów 

środki WBIOŚ  2.1.3. 

3. Wprowadzenie jasnych, 

ujednoliconych i prostych kryteriów 

rekrutacyjnych 

Opracowanie zasad na potrzeby rekrutacji. 
Prodziek. ds. 

Kształcenia, RW 

Wprowadzono 

od 2012/13 

jasne i proste 

kryteria rekrutacji 
bez kosztów 2.1.4. 

4. 4.Ograniczanie liczby godzin 

ponadwymiarowych realizowanych 

przez nauczycieli akademickich na 

studiach stacjonarnych  

Kontrolowany ponad-katedralny przydział zajęć 

dydaktycznych na poziomie licencjatu; 

przestrzeganie minimalnej liczebności grup,  
„plastyczność” kadry w zakresie dydaktyki na poziomie 

licencjatu, łączenie wykładów. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia, Kier. 
Jedn., RW  

zadanie ciągłe 

zredukowana 

liczba godzin 
ponadwymiaro-

wych 

bez kosztów 2.1.6 

5. Analiza popytu na usługi 

dydaktyczne Wydziału 

Stworzenie i przeprowadzenie ankiety w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia,  

Biuro Karier 

do końca  

2013 r. 

zadanie ciągłe 

analiza/raport środki WBIOŚ 2.1.7. 

6. Przeprowadzanie badań 

wśród studentów I poziomu studiów 

w celu określenia prawdopodobieństwa 

kontynuacji kształcenia na II 

Stworzenie i przeprowadzenie ankiety. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia, 

Komisja 

Kształcenia 

zadanie ciągłe 
wyniki 

badań/raport 
środki WBIOŚ 2.1.8. 
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poziomie studiów w WBIOŚ oraz 

identyfikacja ewentualnych przyczyn 

rezygnacji z kontynuacji nauki  

7. Intensyfikacja działań 

promocyjnych, informacyjnych 

i doradczych, pokazujących 

możliwości kształcenia na Wydziale 

Dni Otwarte na Wydziale dla szkół ponadgimnazjalnych; 

Prezentacja Wydziału uczestnikom Olimpiady 

Biologicznej; 

Wizyty kadry w szkołach ponadgimnazjalnych; 

włączenie w pracę Samorządu Studenckiego 
Współpraca z mediami i portalami internetowymi. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia, Prodz. 

ds. Promocji, Prac. 

Wydz. 

zadanie ciągłe liczba działań środki WBIOŚ 2.1.10. 

CEL OPERACYJNY 2.2. BUDOWANIE OFERTY I PROMOWANIE IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Zabieganie o zwiększanie liczby 

kształcących się na studiach 

podyplomowych i kursach 

dokształcających oraz na innych 

formach płatnego kształcenia 

Opracowanie i wdrożenie koncepcji kształcenia 

ustawicznego. 

Akcja promocyjna w jednostkach potencjalnie 

zainteresowanych (szkoły, instytucje, zakłady pracy, 

urzędy). Promocja w mediach. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia,  

Prodziek.. ds. 

Współp. Z Otocz. 

i Promocji 

zadanie ciągłe 
liczba nowych 

form kształcenia 
środki WBIOŚ 

2.2.0.1. 

2.2.0.2. 

2.2.0.5. 

2. Realizowanie studiów 

podyplomowych z zakresu 

przygotowania pedagogicznego 

w zakresie nauczania przyrody 

i biologii 

Uruchomienie studiów. 

Prodziek. ds. 
Kształcenia, 

KierownikStud. 

Podypl. 

2013r. 

zadanie ciągłe 

liczba osób 
uczestnicząca 

/rok 

środki WBIOŚ  

3. Aktualizowanie oferty studiów 

podyplomowych 

Przygotowanie ulotek i informacji na stronę internetowa 

Wydziału i UŚ. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia, 

Kierownik Stud. 

Podypl. 

zadanie ciągłe 

liczba 

przygotowanych 

typów materiałów 

środki WBIOŚ  

4. Wspomaganie działalności 

Wszechnicy Śląskiej – 

Uniwersyteckiego Towarzystwa 

Naukowego, Uniwersytetu Śląskiego 

Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 

Wykłady popularnonaukowe w ramach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 

Zajęcia w ramach Uniwersytetu dla Dzieci. 

Prac. Wydz. zadanie ciągłe liczba aktywności środki WBIOŚ  
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5. Opracowanie modelu rozwiązań 

uznawania kompetencji nabytych 

poza edukacją formalną 

Opracowanie zasad uznawania kompetencji nabytych 

poza UŚ. 

Kom. ds. 

Kształcenia 

po uchwal. 

stosownych 

aktów 

prawnych 

zaprojektowany 

model 
bez kosztów  

6. Wspieranie kształcenia 

wykorzystującego nowoczesne 

techniki informacyjne 

Warsztaty dla studentów o nazwie „Internetowe 

eksploratoria w biologii, biotechnologii i ochronie 

środowiska”. 

E-learning. 

Prodziek.ds. 

Kształ. 
zadanie ciągłe 

liczba stosowanych 

nowoczesnych 

technik informa-

cyjnych/liczba 

korzystających z 

nowoczesnych 
technik 

informacyjnych 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

2.3.3.1. 

7. Doskonalenie działań na rzecz 

pełnego bezprzewodowego dostępu 

do Internetu 

Kontynuacja wyposażania sal dydaktycznych (w tym: 

w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne etc. oraz 

w infrastrukturę umożliwiającą transmisję i nagrania on-

line). Zwiększenie liczby punktów dostępu do Internetu.  

Prodziek. ds. 

Kształ. Wydz. 

admin. sieci 

do końca 

2014r. 

liczba miejsc 

z dostępem 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

instytucje 

2.3.3.6. 

2.3.3.7. 

CEL OPERACYJNY 2.3. OTWARTOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W OBSZARZE KSZTAŁCENIA 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

WZROST UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI 

1. Rozwijanie wewnątrz 

wydziałowego systemu motywującego 

jednostki Wydziału i nauczycieli 

akademickich do kształcenia 

cudzoziemców oraz do włączania się 

w międzynarodowe przedsięwzięcia 

edukacyjne 

Opracowanie systemu działań i oceny ich efektywności.  Prodz. ds. Kształ. zadanie ciągłe 
dokumentacja 

systemu 
środki WBIOŚ 2.3.1.1. 

2. Rozszerzanie oferty programów 

kształcenia w językach obcych,  

Opracowanie i wdrożenia programu kształcenia w j. ang: 

kier. Biotechnologia; II poziom. 

Kierunek: Plant and microbial biotechnology. 

Wzbogacenie oferty programowej istniejących 

kierunków w moduły prowadzone w j. angielskim. 

Dodatkowo opracowanie propozycji wykładów 

Prodz. ds. 

Kształcenia,  

Koord. ds. 

Programów 

Międzynarodowych,  

Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 

liczba modułów 

realizowanych 

w językach 

obcych 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki WBIOŚ 

2.3.1.4. 

2.3.1.5. 

2.3.1.6.. 
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ogólnouczelnianych; zwiększanie liczby studentów 

i doktorantów cudzoziemców, zwiększanie liczby 

przyjazdów i wyjazdów studentów oraz doktorantów 

w wymianie studenckiej w ramach programów 

międzynarodowych i umów dwustronnych.  

3. Prowadzenie wspólnych studiów 

doktoranckich i międzynarodowych 

szkół doktoranckich oraz innych 

form współpracy z uczelniami 

zagranicznymi  

Ukierunkowanie na uczelnie partnerskie Wydziału 

w programie Erasmus 
Komisja ds. Kształ. zadanie ciągłe 

liczba wspólnych 

studiów 
doktoranckich,  

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 
środki UŚ 

2.3.1.9. 

4. Zwiększanie liczby umów 

partnerskich z uczelniami, 

jednostkami zagranicznymi i 

organizacjami polonijnymi 

Ukierunkowanie na studentów z krajów wschodu. 

Powoływanie wydziałowych opiekunów i tutorów dla 

studentów cudzoziemców. Opracowanie zasad opieki 

i promowania studentów z zagranicy. 

RW, Dziek., Koor. 

Koord. ds. 

Programów 

Międzynarodowych 

zadanie ciągłe 

liczba opiekunów 

i tutorów/liczba 

biur liczba 

okienek 

mobilności 

(mobility 

windows) 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ 

2.3.1.10. 

2.3.1.11. 

5. Zwiększanie liczby zagranicznych 

współpromotorów i recenzentów 

w przewodach doktorskich 

Zapraszanie zagranicznej kadry jako współarmatorów 

i recenzentów prac doktorskich częściowo realizowanych 

w uczelniach zagranicznych  

Dziek., 

Prac. Wydz. 
zadanie ciągłe 

liczba nauczycieli 

cudzoziemców 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

UŚ 

2.3.1.15. 

TWORZENIE NOWYCH PROGRAMÓW ZGODNYCH Z OCZEKIWANIAMI RYNKU PRACY 

6. Aktywny udział pracodawców 

w opracowywaniu programów 

kształcenia i ich realizacji 

Sesje Rady programowej prowadzonych kierunków 

2 razy w roku. 

Tworzenie bazy zagadnień do realizacji w pracach 

dyplomowych i doktorskich przez otoczenie 

społeczno-gospodarcze  

Umożliwienie, wsparcie realizacji w czasie studiów 

większej liczby zajęć praktycznych, wolontariatów 

oraz staży w instytucjach i organizacjach. 

Tworzenie systemu bodźców motywacyjnych dla firm 
i instytucji zwiększających zainteresowanie organizacją 

praktyk zawodowych studentów i doktorantów. 

Tworzenie możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych 

przez pracowników podmiotów gospodarczych 

i innych instytucji. 

Dziek. ds. 

Kształcenia, Koord. 

kier. 

Rady Programowe 

kierunków studiów  

zadanie ciągłe 

liczba 

opracowanych 

programów 

środki 

zewnętrze, 

w tym projekty 

2.3.2.2. 

2.3.2.5. 

2.3.2.6. 

2.3.2.8. 
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7. Monitorowanie potrzeb 

aktualizacji w programach studiów 

treści związanych 

z innowacyjnością 

i przedsiębiorczością, własnością 

intelektualną oraz rynkiem pracy 

Opracowanie i realizacja, w ramach aktualnego planu 

studiów np. przedmiotu przedsiębiorczość, pozyskiwanie 

środków finansowych, własność intelektualna. 

Kom. Kształ.,  

Dziek., RW  

wprowadzone 

programy 

zadanie ciągłe 

liczba modułów 

środki 

zewnętrzne, 

środki WBIOŚ 

2.3.2.7. 

8. Włączanie do programów 

możliwości uzyskania certyfikatów 

w ramach różnych dziedzin 

Rozpoznanie zainteresowania wśród studentów i 
przygotowanie oferty dla studenta. 

Kom. Kształ. zadanie ciągłe 

liczba 

uzyskanych 
certyfikatów 

środki 

zewnętrzne, 
w tym projekty, 

interesariusze 

2.3.2.11. 

WYKORZYSTYWANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

9. Wspieranie kształcenia 

wykorzystującego nowoczesne 

techniki informacyjne z rozbudowa 

infrastruktury informatycznej, 

wyposażenia sal dydaktycznych  

Opracowanie wybranych modułów również, jako e-

learning;  

Warsztaty dla studentów o nazwie „Internetowe 

eksploratoria w biologii, biotechnologii i ochronie 

środowiska” 

Prodziek. ds. Kształ. 

Admin. sieci 
zadanie ciągłe 

liczba 

stosowanych 

nowoczesnych 

technik 

informacyjnych 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ, 

sponsorzy 

2.3.3.1. 

2.3.3.2. 

2.3.3.6 

10. Doskonalenie w zakresie 

zapewniania pełnego, 

bezprzewodowego dostępu do 

Internetu  

Opracowanie i realizacja etapów wdrażania 
i doskonalenia działań. 

Prodziek. ds. Kształc. 
Wydz. admin. sieci 

do końca 
2014 r. 

liczba miejsc 
z dostępem 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 
instytucje, 

środki UŚ 

2.3.3.7. 

WSPIERANIE INICJATYW OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

11. Aktywne wspieranie 

elektronicznego dostępu do 

publikacji naukowych i innych 

akademickich zasobów 

dydaktycznych 

Opracowanie raportów korzystania z dostępnych baz 

czasopism oraz wskazanie konieczności dostępu do 

tych, których nie posiada UŚ. 

Dziek, CINIBA zadanie ciągłe 

liczba 

udostępnionych 

baz 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ 

2.3.4.1. 
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CEL OPERACYJNY 2.4. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesieni

e do 

Strategii 

UŚ 

PODWYŻSZANIE POZIOMU WIEDZY KANDYDATÓW 

1. Prowadzenie działań 

zmierzających do przyjęcia na 

studia najlepszych kandydatów 

Aktualizacja i rozpowszechnianie w szkołach 

ponadgimnazjalnych wykazu olimpiad przedmiotowych, 

których laureaci są przyjmowani na studia bez 

postępowania kwalifikacyjnego. 

Prodziek. ds. 

Kształc. 
zadanie ciągłe 

liczba przyjętych 

laureatów 

i finalistów 

olimpiad 

środki 

zewnętrzne, 

w tym środki 

MEN, środki 

WBIOŚ 

2.4.1.1. 

2. Organizacja i wspieranie 

olimpiad przedmiotowych oraz 

konkursów ogólnopolskich 

i międzynarodowych 

Organizacja corocznych eliminacji szczebla 

regionalnego Olimpiady Biologicznej. 

Prodziek. ds. 

Kształc. 
zadanie ciągłe 

liczba olimpiad 

i konkursów 

środki 

zewnętrzne, 

w tym środki 

MEN, środki 

WBIOŚ 

2.4.1.2. 

3. Udział środowiska akademickiego 

UŚ w opracowaniu i realizacji 

nowych programów nauczania 

w szkole 

Współpraca z akademickimi szkołami 

ponadgimnazjalnymi. 

Prodziek. ds. 

Kształc. 
zadanie ciągłe 

liczba 
nauczycieli 

akademickich 

środki 

zewnętrzne, 
w tym środki 

MEN, środki 

WBIOŚ 

2.4.1.5. 

4. Włączanie wyróżniających się 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

w prace kół naukowych WBIOŚ 

Udział uczniów w pracach Kół naukowych Wydziału 

tj. Licea Uniwersyteckie, Akademia Młodych 

Biologów „Lykeion” i.in. 

Koord. UTN zadanie ciągłe koncepcja bez kosztów 2.4.1.7. 

5. Inicjowanie różnych form 

działalności edukacyjnej adresowanej 

do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

w tym kursów „przedmaturalnych” 

Prowadzenie zajęć z biologii w ramach Salonu 

Maturzystów. 

Dziek, Prodziek. 

ds.Współ. z Otocz 

i Prom. 

zadanie ciągłe 

liczba 

zaangażowanych 

kół naukowych/ 

liczba uczniów 

bez kosztów 2.4.1.8. 

6. Rozwijanie i doskonalenie 

systemu ankietyzacji kandydatów 

wybierających studia na Wydziale. 

Opracowanie i testowanie ankiet wśród studentów 

Wydziału. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia, 

Dziekanat 

zadanie ciągłe 
liczba 

przedsięwzięć 
środki WBIOŚ 2.4.1.9. 

ROZBUDOWYWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

7. Wdrożenie i monitorowanie 

wydziałowego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia (SZJK) w tym 

Opracowanie sposobu prowadzenia weryfikacji SZJK 

Dziek., 

Pełnomoc. 

ds. jakości kształc. 

zadanie ciągłe 

wydziałowy 

system 

zapewnienia 

środki WBIOŚ 

2.4.2.1. 

2.4.2.4. 

2.4.2.5. 
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ankietyzacja studentów I-III 

poziomu kształcenia 

jakości 

kształcenia 

2.4.2.6. 

ZAPEWNIANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POTWIERDZONEJ AKREDYTACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI 

8.  Dążenie do osiągnięcia 

wyróżniającej oceny jakości procesu 

kształcenia dokonywanej przez 

Polską Komisję Akredytacyjną 

(PKA) i Uniwersytecką Komisję 

Akredytacyjną (UKA/AKA) 

działania zawarte w punktach od 2.1-2.4 

Prodziek.ds. 
Kształcenia, 

Pełnomoc. ds. 

jakości kształc. 

zadanie ciągłe 
liczba 

wyróżniających 

ocen 

środki WBIOŚ 
2.4.3.1. 

2.4.3.2. 

9. Konkurs na najlepszego 

wykładowcę 

Konkurs roczny organizowany przez samorząd 

studencki. 
Samorz. Stud. zadanie ciągłe 

protoków 

przeprowadzenia 

konkursu 

środki WBIOŚ 2.4.4.4. 

ROZBUDOWYWANIE ZEWNĘTRZNEGO SPOSOBU OPINIOWANIA KSZTAŁCENIA 

10. Rozwijanie i doskonalenie 

systemu ankietyzacji pracodawców 

dotyczącego zatrudnialności i oceny 

umiejętności absolwentów Wydziału. 

Opinii z szeroko rozumianego 

otoczenia Wydziału na temat jakości 

kształcenia, oferty dydaktycznej 

i możliwości studiowania w Uczelni 

Analizowanie opinii szeroko rozumianego otoczenia 

Wydziału na temat jakości kształcenia, oferty 

dydaktycznej i możliwości studiowania na Wydziale. 

Prodziek. ds. Kształ., 
Prodziek. ds. Współ. 

z Otocz i Prom., 

Koord, kierunku 

zadanie ciągłe 

zapisy 

protokołów Rady 

Wydziału 

środki WBIOŚ 
2.4.5.1. 

2.4.5.2. 

CEL OPERACYJNY 2.5. INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Otaczanie indywidualną opieką 

studentów wykazujących szczególne 

zdolności i umożliwianie im 

realizacji specjalnie dla nich 

zaprojektowanej ścieżki kształcenia; 

powoływanie tutorów dla 

najzdolniejszych kandydatów 

i studentów 

Indywidualny tok studiów. Nagroda Dziekana dla 

najlepszego absolwenta. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia i Prodz. 

ds. Studentów 

zadanie ciągle 

liczba 

programów 

indywidualnych 

środki WBIOŚ 

sponsorzy 

2.5.1. 

2.5.2. 2.5.3. 
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CEL OPERACYJNY 2.6. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI STUDIÓW I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

WSPIERANIE MERYTORYCZNE, PSYCHOLOGICZNE ORAZ SOCJALNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 

1. Prowadzenie akcji promocyjnej 

i informacyjnej w szkołach 

ponadgimnazjalnych zwłaszcza na 

obszarach odległych od dużych 

ośrodków akademickich 

Stworzenie listy szkół będących pod opieką 

pracowników i doktorantów WBIOŚ, przygotowanie 
harmonogramu rocznych działań. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 
Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe liczba akcji środki WBIOŚ 2.6.1.1. 

2. Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych dla studentów, 

szczególnie z przedmiotów ścisłych 

Umożliwienie udziału w zajęciach wyrównawczych. Prodziek. ds. Kształ.  
liczba zajęć 

wyrównawczych 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

2.6.1.2. 

PRZYSTOSOWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

3. Dostosowanie infrastruktury 

uczelnianej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, pozbywanie się 

barier architektonicznych 

Dalsza likwidacja barier. 
Dziek.,  

Dział admin. 

Październik 

2014r. 

zadanie ciągłe 

dostosowana 

infrastruktura 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

FON (Fundusz 

Osób Niepełno-
sprawnych), 

środki WBIOŚ 

2.6.2.1. 

CEL OPERACYJNY 2.7. SYSTEMOWE PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Wdrożenie przez Uczelnię 

zasady „zero tolerancji” wobec 

plagiatu i innych nieetycznych 

zachowań oraz upowszechnianie 

wśród studentów i doktorantów 

kodeksu etyki zawodowej 

Szkolenie w zakresie nieetycznych zachowań, 

przygotowanie multimedialnej prezentacji, która 

będzie pokazywana na seminariach dla licencjatów 

i seminarzystów. 

Prodziek. ds. 

Kształcenia 

październik  

2013 r. 

później 

zadanie ciągłe 

liczba zajęć środki WBIOŚ 
2.7.2. 

2.7.4 
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Nawiązywanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia społecznego i gospodarczego 

CEL STRATEGICZNY 3: NAWIĄZYWANIE PARTNERSKICH RELACJI Z PODMIOTAMI OTOCZENIA SPOŁECZNEGO - 

GOSPODARCZEGO WYDZIAŁU 
 

 CEL OPERACYJNY 3.1. UPOWSZECHNIANIE IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDZIAŁU 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Inspirowanie społeczności 

akademickiej do podejmowania 

inicjatyw na rzecz otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

Wsparcie merytoryczne inicjatyw o tematyce 

przyrodniczej i środowiskowej. 

Organizowanie pikników naukowych dla różnych 

odbiorców (dzieci, młodzież, seniorzy - Uniwersytety 

Trzeciego Wieku) połączonych z wykładami 

popularno–naukowym. 

Przygotowanie oferty dla firm w zakresie 

prowadzonych badań. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom. 

zadanie ciągłe liczba inicjatyw bez kosztów 3.1.1. 

2. Organizowanie i aktywny udział 

Pracowników Wydziału w debatach 

publicznych 

Zorganizowanie corocznej debaty publicznej dla 
społeczności lokalnej nt. kluczowych problemów 

środowiskowych w regionie. 

* Udział w charakterze ekspertów w debatach 

publicznych organizowanych przez inne instytucje 

naukowe i społeczne. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom. Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 

realizowane 
liczba debat 

środki 
zewnętrzne, 

w tym 

sponsorzy, 

środki WBIOŚ 

3.1.2. 

3. Organizowanie działań 

o charakterze charytatywnym  

Objęcie honorowym patronatem lokalnych inicjatyw 

w obszarze biologii, biotechnologii i ochrony 

środowiska 

Organizowanie akcji o charakterze charytatywnym, 

których celem jest np. poprawa losu zwierząt 

i wsparcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska 

i życia człowieka. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., Prac. Wydz., 

Samorz. 

Stud.i Doktor. 

zadanie ciągłe  
liczba 

przedsięwzięć 

środki 

zewnętrzne, 

w tym 

sponsorzy, 

instytucje  

3.1.3. 
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 CEL OPERACYJNY 3.2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI WYDZIAŁU Z OTOCZENIEM 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

1. Ocena potencjału Wydziału pod 

względem możliwości współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Ankieta w jednostkach Wydziału na temat 
realizowanej (planowanej) współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w celu rozeznania zakresu 

istniejących możliwości i planów w tym zakresie. 

Ankieta w jednostkach administracji lokalnej, 

wybranych przedsiębiorstwach i innych podmiotach 

administracyjno-gospodarczych oraz szkołach 

różnego stopnia na temat możliwej współpracy 

z Wydziałem w celu rozeznania zakresu istniejących 

możliwości i planów w tym zakresie. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 

Kom. Rozwoju 

czerwiec 2013 r. 

później 

zadanie ciągłe 

dokument środki WBIOŚ 3.2.0.1. 

2. Diagnozowanie oczekiwań 

otoczenia społeczno-gospodarczego 

pod względem współpracy 

z Wydziałem 

Powołanie grupy poszukującej, gromadzącej 

i przetwarzającej dane (aktualne) adresatów 

z otoczenia społeczno-gospodarczego oczekujących 

(poszukujących) współpracy z Wydziałem 
Roczne sprawozdania z dynamiki kontaktów 

i rezultatów tych kontaktów 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 
BWG UŚ 

do końca 

2012r. później 
zadanie ciągłe 

dokument bez kosztów 3.2.0.2. 

3. Przygotowanie koncepcji 

współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym Wydziału 

Stworzenie i aktualizowanie oferty Wydziału dla 

otoczenia społeczno-gospodarczego w oparciu 

o wyniki prac powołanej grupy: 

- współpraca (oferta) naukowa; 

- oferta ekspercka; 

- oferta edukacyjna; 

- opracowanie głównych kierunków i możliwości 

współpracy na podstawie rozeznania rynku pracy, 

technologii (zapotrzebowań). 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., Kom. Roz. 

luty 2013 r. 

później 

zadanie ciągłe 

koncepcja bez kosztów 3.2.0.3. 

4. Zwiększanie udziału pracowników 

Wydziału w radach nadzorczych 

spółek, organizacji biznesowych, 

kulturowych, komisjach naukowych 

oraz innych o charakterze 

- ciągłe tworzenie oferty Wydziału i popularyzacja 

aktualnych dokonań w tym zakresie 
- aktywne poszukiwanie możliwości udziału 

pracowników w podmiotach pozauniwersyteckich 

i lobbowanie w warunkach istniejącej współpracy na 

Prodziek. ds. 
Współp. z Otocz. 

i Prom., Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 
realizowane 

liczba rad i liczba 
reprezentantów w 

radach 

bez kosztów 3.2.0.6. 
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opiniotwórczym rzecz pracowników Wydziału 

- Tworzenie listy ekspertów – fachowców do 

„zagospodarowania” w różnych dziedzinach 

aktywności biznesowej, gospodarczej, naukowej itp. 

5. Merytoryczne zaangażowanie 

w inicjatywy ważne dla Regionu 

i Kraju (w tym m.in. powstanie 

i działanie centrów nauki, ogrodów 

botanicznych, parków nauki, 

parków technologicznych, parków 

przemysłowych, inkubatorów 

przedsiębiorczości, specjalnych stref 

ekonomicznych czy biznes parków) 

- rozpoznanie aktualnych aktywności pracowników 

Wydziału w tym zakresie; 

- zorganizowanie „aktywnej oferty” specjalistów z 
Wydziału do działań na rzecz regionu, kraju; 

- uruchomienie mechanizmów aktywizujących 

Wydział w tym zakresie 

Prac. Wydziału zadanie ciągłe 

liczba osób 

zaangażowanych/ 
liczba wspartych 

inicjatyw 

środki 

zewnętrzne, 
w tym projekty, 

instytucje, 

środki WBIOŚ 

3.2.0.7. 

6. Organizacja wykładów 

otwartych, warsztatów, festiwali 

i innych przedsięwzięć (w tym m.in. 

Festiwalu Nauki, Śląskiej Nocy 

Naukowców, Dni Otwartych, Nocy 

Biologów, Fascynującego świata 

roślin) 

Monitorowanie informacji o organizacji przedsięwzięć 

naukowych do szkół i placówek oświatowych 

województwa śląskiego oraz województw ościennych 

- wykorzystanie istniejących aktywności pracowników 

Wydziału; 

- poszukiwanie nowych aktywności, jako szybka 

odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne; 

- nagradzanie za aktywność poza Wydziałem 
- wykorzystanie potencjału Kół Naukowych 

istniejących na Wydziale 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 

liczba 

przedsięwzięć/ 

liczba 

uczestników 

środki 

zewnętrzne, 

sponsorzy 

3.2.0.8. 

7. Przygotowanie katalogu 

instytucji współpracujących 

z Wydziałem i ich prezentacja na 

stronie www. Wydziału 

Opracowanie katalogów: 

 Instytucji współpracujących z Wydziałem; 

 Instytucji potencjalnie zainteresowanych 

współpracą 

 Przygotowanie informacji na stronie Wydziału 

i Uczelni 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 

Kom. Rozw. 

do końca 

2012 r. 

później 

zadanie ciągłe 

katalog środki WBIOŚ 3.2.0.10. 
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CEL OPERACYJNY 3.3. STAŁA WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA WYDZIAŁU O ZASIĘGU REGIONALNYM, KRAJOWYM 

I MIĘDZYNARODOWYM 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ  

TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI I KOMERCJALIZACJA 

1. Budowanie więzi pomiędzy 

pracownikami naukowymi 

a podmiotami gospodarczymi 

Podpisywanie porozumień dydaktycznych lub 

dydaktyczno-naukowych z instytucjami i jednostkami 

gospodarki; 

Podpisywanie porozumień Rad Programowy 

z jednostkami gospodarczymi; 

Udostępnianie podmiotom gospodarczym baz danych 

Wydziału. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz.. 

i Prom., Prac. Wydz. 

zadanie ciągłe 

liczba 

nawiązanych 

kontaktów 

środki 

zewnętrzne, 

środki WBIOŚ 

3.3.1.1.1. 

2. Zwiększanie liczby zgłoszeń 

projektów wynalazczych  

Analiza potrzeb podmiotów gospodarczych 

i samorządowych - nowe kierunki badań; 

Nawiązanie współpracy, oferta wsparcia badawczego 

dla podmiotów gospodarczych; 

Konkurs wśród pracowników, doktorantów, 

studentów ostatnich lat studiów magisterskich na 
najlepszy temat wynalazczy; 

Wsparcie dla grantu dla pracowników, doktorantów, 

studentów ostatnich lat studiów magisterskich, 

realizujących innowacyjne tematy badawcze, których 

wyniki będą miały zastosowanie w gospodarce. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 
i Prom. 

zadanie ciągle 
liczba zgłoszeń 

patentowych 

środki 

zewnętrzne, w 
tym projekty, 

 środki WBIOŚ 

3.3.1.1.3. 

3. Oferowanie wzajemnych 

świadczeń pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi a Uczelnią 

w zakresie: infrastruktury, dostępu 

do zbiorów bibliotecznych, 

konsultingu, wiedzy i know-how 

Udostępnianie podmiotom gospodarczym baz danych 

oraz wyników badań opublikowanych; 

Zapewnienie podmiotom gospodarczym konsultacji 

naukowych; 

Udostępnienie on–line pełnych wersji publikacji 

naukowych pracowników na stronie WBIOŚ lub UŚ 

Prac. Wydziału zadanie ciągłe liczba umów 

środki 

zewnętrzne,  

środki WBIOŚ 

3.3.1.1.5. 

4. . Zawiązywanie zespołów 

badawczych z podmiotami 

gospodarczymi oraz konsorcjów 

Podpisywanie umów pomiędzy zespołami 

naukowymi a podmiotami gospodarczymi; 
Powoływanie konsorcjów naukowych, w celu 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 
i Prom. 

zadanie ciągłe liczba działań 

środki 

zewnętrzne, 
w tym projekty, 

3.3.1.1.6. 
3.3.1.1.8. 
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naukowo-badawczych realizujących 

wspólne badania i badania na 

zamówienie i Promowanie Wydziału 

jako opiniodawcy o innowacyjności 

rozwiązań technologicznych 

uatrakcyjnienia obszaru współpracy z gospodarką 

(specjaliści o różnym spojrzeniu na problem 

badawczy)  

Organizacja sympozjów naukowo–gospodarczych - 

jako forma prezentacji pomysłów badawczych łatwo 

przyswajalnych przez przemysł. 

instytucje, 

środki WBIOŚ 

5. Organizowanie szkoleń dla 

pracowników na temat roli i wagi 

komercjalizacji wiedzy oraz na 

temat korzyści z niej płynących 

Szkolenia coachingowe dla pracowników prowadzone 

przez profesjonalnych trenerów biznesowych , 
ukierunkowane na motywowanie pracowników do 

podejmowania tematów badawczych, których wyniki 

będą mogły być skomercjalizowane  

profesjonalne szkolenia menadżerskie z zakresu 

wiedzy na temat zarządzania projektami; 

Wyjazdy szkoleniowe do ośrodków zagranicznych, 

gdzie realizowane są projekty badawcze we 

współpracy z przedsiębiorstwami lub firmami 

komercyjnymi (rzeczywista współpraca na styku 

naukowiec – przedsiębiorca);l 

Promowanie wśród doktorantów oraz studentów 

wyjazdów na praktyki z programu ERASMUS do 
firm lub przedsiębiorstw prowadzących zarówno 

działalność naukową jak również komercyjną.  

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom. 

BWG 

zadanie ciągłe 
liczba 

seminariów 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty 

środki UŚ, 

WBIOŚ 

3.3.1.1.9. 

6. Prezentacja wyników prac 

badawczych dla przedsiębiorców  

Udostępnianie przedsiębiorstwom wyników badań 

Informowanie zainteresowanych podmiotów 

gospodarczych o organizowanych seminariach, 

konferencjach, kongresach, w których pracownicy 

Wydziału biorą czynny udział 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom. 

BWG 

zadanie ciągłe 

liczba spotkań, 

liczba 

przedsięwzięć 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

środki UŚ 

3.3.1.1.10. 

7. Budowa bazy dla środowisk 

gospodarczych, przygotowanie 

wydziałowych ofert prowadzenia 

badań i ekspertyz oraz list 

pracowników i ich naukowych 

zainteresowań  

Zapewnienie podmiotom gospodarczym potencjału 

eksperckiego Wydziału oraz dostępu do listy 

ekspertyz wykonanych przez pracowników 

Wydziału. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., BWG 

zadanie ciągłe 

baza 

i wydziałowe 

oferty 

środki WBIOŚ 3.3.1.1.11 

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU Z PRACODAWCAMI 

8. Budowanie trwałej 

i satysfakcjonującej więzi 

1. powstanie Fundacji non-profit przy uczelni 

wspierającej wdrożenie patentów lub wyników 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 
zadanie ciągłe liczba umów 

środki 

zewnętrzne, 
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z pracodawcami wszystkich 

sektorów 

projektów badawczych (nadzór merytoryczny, 

wsparcie naukowe, rozwiązywanie problemów 

powstałych w trakcie wdrożeń), partycypowanie 

Wydziału/ Uczelni w zyskach wygenerowanych po 

wdrożeniu patentu 

2. Pozyskiwanie firm zainteresowanych 

sponsoringiem badań naukowych oraz uregulowanie 
prawne tego typu działań 

3. Motywowanie oraz wspieranie działań Kierowników 

Katedr ( w kwestii prawnej oraz pozyskiwania 

środków finansowych) w celu standaryzacji metod 

badawczych i docelowo stworzenie laboratoriów 

oraz pracowni akredytowanych (podniesienie 

wiarygodności wyników badań oraz wzrost 

atrakcyjności oferowanych usług zwłaszcza dla 

przedsiębiorstw posiadających różnego rodzaju 

Certyfikaty jakości) 

i Prom. w tym projekty, 

instytucje, 

środki WBIOŚ 

ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ I SAMORZĄDAMI LOKALNYMI I REGIONALNYMI 

9. Wspólne aplikowanie o środki 

z funduszy europejskich i innych 

Nawiązanie kontaktu z jednostkami administracyjnymi 

i samorządowymi, jako komórkami wspomagającymi 

w aplikowaniu o środki z funduszy unijnych lub 

innych 

Prac. Wydz. zadanie ciągłe liczba umów 

środki zewnętrz-

ne, w tym projekty, 
instytucje, 

środki UŚ 

3.3.4.1 

10. Realizacja zadań naukowo-

badawczych ważnych dla 

zrównoważonego rozwoju Regionu 

Powoływanie konsorcjów naukowo- badawczo-

gospodarczych, w których partycypowałyby 

jednostki samorządowe i administracyjne. 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 

zadanie ciągłe liczba informacji bez kosztów 3.3.4.2. 

11. Profesjonalne doradztwo, 

ekspertyzy dla administracji 

i samorządów lokalnych oraz 

regionalnych 

Powołanie na Wydziale Zespołu ekspertów 

(specjalistów z różnych dziedzin biologii, biotechnologii 

i ochrony środowiska), jako komórki wspierającej 

Biuro Współpracy Regionalnej 

Spotkania robocze Ekspertów z pracownikami 
administracji i samorządów lokalnych mające na celu 

rozpoznanie zapotrzebowania na myśl naukowo – 

badawczą, opracowanie zasad i procedur zleceń – 

biuletyn  

wykonywanie ekspertyz, opracowań naukowych 

w odpowiedzi na realne potrzeby 

Prodziek. ds. 
Współp. z Otocz. 

i Prom., 

zadanie ciągłe liczba umów 

środki 

zewnętrzne, 
w tym projekty, 

instytucje, 

środki UŚ 

3.3.4.3. 
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 ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI  

12. Powołanie zespołu i opracowanie 

systemu współpracy ze szkołami po-

nadgimnazjalnymi i jego realizacja 

(program współpracy, umowy patro-

nackie i działania promocyjne etc.) 

1. Powołanie na wydziale Koordynatora do spraw 

kontaktów ze szkołami ponad gimnazjalnym  

2. Objęcie patronatem wybranych szkół na terenie 

województwa śląskiego oraz województw sąsiadujących 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 

Kom. Rozowju 

do września 

2013r. 

później 

zadanie ciągłe 

liczba aplikacji, 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

instytucje, 

środki UŚ 

3.3.5.1. 

13. Organizowanie kampanii 

informacyjnej i medialnej 

w zakresie oferty dydaktycznej, 

badań naukowych Wydziału 

1. Organizowanie spotkań na terenie szkół mających na 
celu przedstawienie oferty dydaktycznej Wydziału 

2. stworzenie oddzielnych grup uczniowskich w stru-

kturach Kół Naukowych działających na Wydziale dla 

uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy  

3. Organizowanie wykładów naukowych i popularno -

naukowych na terenie Uczelni lub szkół 

4. Organizowanie wykładów, spotkań naukowych na 

Uniwersytecie dzieci i młodzieży działającym przy 

Uniwersytecie Śląskim 

Prezentowanie możliwości stypendiów i praktyk 

zagranicznych dla studentów wydziału w ramach 
programu ERASMUS 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., Kom. 

Rozwoju 

zadanie ciągłe liczba zadań 

środki 

zewnętrzne, 

w tym projekty, 

instytucje, 

środki UŚ 

 

14. Budowanie efektywnego systemu 

wewnętrznego przepływu informacji 

atrakcyjnych dla mediów 

Zamieszczanie informacji przez poszczególne 

Katedry oraz Koła Naukowe Wydziału na stronie 

internetowej Wydziału o interesujących wydarzeniach, 

spotkaniach, zajęciach 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., Kom. Rozw. 

Admin. www 

zadanie ciągłe liczba zadań 
środki 

zewnętrzne 
3.3.6.2. 

CEL OPERACYJNY 3.4. ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚLĄSKIMI UCZELNIAMI PUBLICZNYMI I INSTYTUTAMI 

NAUKOWYMI 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ 

1. Opracowanie koncepcji 

współpracy w sferze edukacji, 

nauki, innowacji  

Podejmowanie inicjatyw interdyscyplinarnych 

działań na rzecz poprawy stanu środowiska 

w regionie z innymi instytucjami. 

Kom. Rozwoju 
do końca 

2015 r. 

opracowana 

koncepcja 
środki własne 3.4.2. 
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Zarządzanie Wydziałem w jego wszechstronnym rozwoju, w tym rozwoju infrastruktury 

CEL STRATEGICZNY 4: DOSKONALENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA 
 

 CEL OPERACYJNY 4.1. WPROWADZANIE SYSTEMOWEGO, SPRAWNEGO I NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

ZRÓWNOWAŻONY NADZÓR NAD WSZYSTKIMI OBSZARAMI DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU 

1. Sformułowanie strategii, 

monitorowanie jej wdrażania  
Przygotowanie procedur wdrożenia zadań.  

Dziek.,  

Kom. ds. Rozwoju  
zadanie ciągłe 

stopień realizacji 

poszczególnych 

działań  

bez kosztów 4.1.1.1 

2. Efektywne wdrażanie 

i monitorowanie Systemu Kontroli 

Zarządczej (SKZ) ze szczególnym 

naciskiem na kwestie zarządzania 

ryzykiem 

Analiza środowiska wewnętrznego Wydziału, 

wskazanie celów, identyfikacja ryzyka, mechanizmy 
kontroli, komunikacja wewnętrzna, monitorowanie i 

ocena. 

Złożenie Kwestionariusza samooceny kontroli 

zarządczej dla dziekanów wydziałów (SKZ) w Dziale 

Zarządzania Ryzkiem UŚ 

Dziek.,  

Prodziekani 
raz do roku 

potwierdzenie 

przekazania 

kwestionariusza 

bez kosztów 4.1.1.3. 

3. Dążenie do zrównoważonego 

budżetu 

Bieżąca weryfikacja przychodów i rozchodów 
Wydziału 

Dziek.,  
Administr. wydziału 

zadanie ciągłe bilans finansowy bez kosztów  

PRZYSTOSOWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ WYDZIAŁU DO NOWYCH ZADAŃ 

4. Delegowanie zadań na istniejące 

struktury administracyjne 

z określoną odpowiedzialnością, 

która umożliwi włączanie nowych 

zadań do realizacji 

Określanie bieżących zadań i wskazywanie osób 

koordynujących 

Dziek.,  

Prodziekani 
zadanie ciągłe 

wykaz zadań 

zrealizowanych 

poza zakresem 

obowiązków 

środki WBIOŚ 4.1.2.1. 

5. Tworzenie silnych jednostek 

organizacyjnych poprzez 

konsolidację potencjału 

Dostosowanie organizacji wydziału do pełnionych 

zadań.  
Dziek., RW zadanie ciągłe 

nowe jednostki 

organizacyjne 
środki WBIOŚ 4.1.2.2. 

6. Przegląd i aktualizacja 

obowiązków pracowników 

Wydziału 

Weryfikacja zakresów obowiązków i realizowanych 

zadań przez pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. Okresowa ocena wg przyjętych kryteriów. 

Dziek. 1/rok 

wnioski awansowe, 

podwyżki 

wynagrodzeń 

baz kosztów 4.1.2.3. 
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 7. Koordynacja działań 

administracji wydziałowych 

z zadaniami administracji 

centralnej  

Opracowanie i wdrożenie precyzyjnego zakresu 

obowiązków administracji wydziałowej i 
ogólnouczelnianej. Opracowanie procedur obiegu 

dokumentów. 

Dziek., 
Prodziekani 

zadanie ciągłe 
dokumentacja 

zakresu 

obowiązków 

środki UŚ 4.1.2.2. 

8. Wydzielanie zadań, które 

można realizować na zasadach 

outsourcingu 

Analiza czynności wykonywanych na Wydziale, ich 

kosztochłonność i rozważenie zlecenia ich 
usługodawcom zewnętrznym. 

Dziek., 

Prodziekani, 
Kom. Finansów. 

co pół roku 

liczba 

rozpatrywanych 

zadań do 
realizacji na 

zasadach 

outsourcingu 

środki WBIOŚ 4.1.2.4. 

WSPIERANIE SAMORZĄDNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 

9. Wspieranie organizacyjne i 

finansowe samorządności 

studenckiej oraz doktoranckiej 

Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu Wydziału dla 

potrzeb samorządu studenckiego, wspieranie 

finansowe wydarzeń organizowanych przez 

samorząd oraz umożliwienie udziału w imprezach 

organizowanych przez Wydział a także udziału 

w sesji naukowej Wydziału 

Dziek., 

Prodziekani 
zadanie ciągłe 

liczba wspartych 

działań 

środki WBIOŚ,  

środki UŚ 
4.1.3.1. 

10. Rozwój studenckiego 

i doktoranckiego ruchu naukowego 

i zwiększanie aktywności studentów 

i doktorantów oraz inspirowanie 

ich do podejmowania inicjatyw na 

rzecz Wydziału i jego otoczenia 

Wspieranie, opieka merytoryczna i organizacyjna 

nad kołami naukowymi. Zaświadczenia 

potwierdzające udział w imprezach organizowanych 

przez Wydział np. Noc Biologów, Festiwal Nauki 

itd. 

Dziek., 

Prodz. ds. 

Studentów, 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 
i Prom. 

zadanie ciągłe 

liczba kół 

naukowych 

i innych 

organizacji/liczba 

inicjatyw 

środki 

zewnętrzne,  

w tym 

sponsorzy, 

środki UŚ, 
środki WBIOŚ 

4.1.3.3. 

CEL OPERACYJNY 4.2. BUDOWANIE SYSTEMU KOMUNIKACJI, PR-U WEWNĘTRZNEGO 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

BUDOWANIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI NA WYDZIALE 

1. Doskonalenie funkcjonowania 

systemu komunikacji wewnętrznej 

Wydziału 

Identyfikacja słabych punktów funkcjonującego 

systemu komunikacji wewnątrz Wydziału, 

opracowanie działań naprawczych. 

Dziek., 

Prac. Wydz. 

Wrzesień 

2013 r. 

później 

zadanie ciągłe 

system 

komunikacji 
bez kosztów 4.2.1.2. 
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 DBAŁOŚĆ O KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ W UCZELNI 

2. Umacnianie więzi i identyfikacji 

pracowników z Wydziałem oraz 

budowanie pozytywnego wizerunku 

firmy wśród pracowników 

Działania promujące Wydział z udziałem 

pracowników oraz wskazywanie na forum 

wewnętrznym i na zewnątrz jedności realizowanych 

celów oraz jakości ich efektów 

Dziek.,  

RW, Prac. Wydz. 
zadanie ciągłe 

poziom 

satysfakcji 

pracowników 

środki WBIOŚ 4.2.4.2. 

CEL OPERACYJNY 4.3. UDOSKONALANIE PROCESU ZARZĄDZANIA KADRAMI 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH 

1. Przeprowadzanie analizy 

posiadanych zasobów ludzkich, 

uporządkowanie zakresów zadań 

i pozyskiwanie brakujących 

specjalistów 

Zestawienie zakresów obowiązków pracowników z 

potrzebami Wydziału 

Dziek.,  

Prac. Wydz. 

Grudzień 

2013r. 

później 

zadanie ciągłe 

sprawozdanie z 

analizy 
środki WBIOŚ 

4.3.1.1. 

4.3.1.2. 

2. Promowanie możliwości 

odbywania staży i wolontariatu na 

wydziale przez studentów i 

absolwentów uczelni wyższych 

Przygotowanie dokumentów wymaganych do 

podjęcia wolontariatu lub stażu we współpracy z 

administracją ogólnouczelnianą i promowanie na 

www. WBIOŚ jak i UŚ 

Prodziek. ds. 

Współp. z Otocz. 

i Prom., 

Biuro prawne 

zadanie ciągłe dokumenty, 
środki WBIOŚ,  

środki UŚ 
4.3.1.4. 

CEL OPERACYJNY 4.4. UDOSKONALANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 

1. Kontynuowanie wdrażania 

systemu SAP, również w zakresie 

finansów oraz optymalizacja 

posiadanej aparatury 

informatycznej 

Realizacja obsługi i szkolenia doskonalące dla osób 

obsługujących. Zakup niezbędnego sprzętu, 

weryfikacja wykorzystania posiadanego sprzętu, 

planowanie zakupów 

Dziek., 

Admin. Centr. 

Informatyk., 

Administr. wydziału 

zadanie ciągłe 
etap 

wdrożenia 

środki WBIOŚ,  

środki UŚ 
4.4.1.2. 
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CEL OPERACYJNY 4.6. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

ZADANIE DZIAŁANIE Odpowiedzialność 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

Potencjalne 

źródło 

finansowania 

Odniesienie 

do Strategii 

UŚ 

ANALIZA POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI 

1. Analiza możliwości pozyskania 

środków finansowych na realizację 

inwestycji: CBB Centrum 

Biotechnologii i Bioróżnorodności 

Uczestnictwo w spotkaniach interesariuszy, 

analizowanie bieżących informacji przekazywanych 

przez administrację ogólnouczelnianą, 

przygotowywanie bieżącej dokumentacji. 

W drugiej fazie przygotowanie projektu budowy oraz 
jej realizacja. 

Dziek., 

Pełnomocnik 

Dziekana 

zadanie ciągłe bieżące raporty  środki WBIOŚ 4.6.3.1. 

OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU 

2. Optymalizacja kosztów 

utrzymania infrastruktury 

Wydziału 

Analiza ekonomiczna kosztów utrzymania 

infrastruktury  

Dziek,  

Kom. finansów, 

Administr. wydziału 

zadanie ciągłe  bieżące raporty środki WBIOŚ 4.6.1.4. 

3. Plan rozwoju i doskonalenie 

zasad zarządzania infrastrukturą 

Wydziału 

Opracowanie planu możliwości rozwoju infrastruktury 

Wydziału oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań 

wykorzystania aparatury w ramach laboratoriów 
Ogólnowydziałowych 

Dziek, RW,  

Pełnomocnik 
Dziekana 

co 1 rok raport bez kosztów 
4.6.1.1. 

4.6.1.2. 

 

Wykaz Skrótów: 

Admin. Centr. – Administracja Centralna UŚ 

Administr. Wydziału – Administracja Wydziału 
BWG – Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ 

CINIBA – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

Dziek, - Dziekan  
Kier. Jedn. – Kierownicy Jednostek wydziału (Katedr) 

Koor. Kierunków – Koordynatorzy kierunków studiów 

Pełnomoc. ds. jakości kształc. – Pełnomocnik ds. kształcenia 
Prac. Wydz. – Pracownicy Wydziału 

RW – Rada Wydziału 

UTN – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe


