
Załącznik  
do uchwały Nr 2/21  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

z dnia 27 stycznia 2021 roku 
 

Karty realizacji strategii rozwoju 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021 

 

Cel strategiczny I 

Atrakcyjne i skuteczne kształcenie 
 

Cel strategiczny: Atrakcyjne i skuteczne kształcenie 

Cel operacyjny: Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Tworzenie nowych kierunków studiów, 

w tym studiów drugiego stopnia 

zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, 

absolwentów studiów i interesariuszy 

Uczelni 

Liczba nowych kierunków 

studiów 

Rektor, Prorektor ds. 

Nauczania i Studentów, 

Senat 

2021-2024 średnie 

Rozwijanie oferty kształcenia 

ustawicznego w ramach studiów 

podyplomowych i innych form 

kształcenia 

Liczba uruchomionych kierunków 

studiów podyplomowych; 

Liczba kursów i szkoleń; 

Roczne przychody 

Centrum Studiów 

podyplomowych; 
2021-2024 średnie 



Rozpoczęcie kształcenia 

specjalistycznego (V poziom PRK) 

 

Liczba kierunków 
Rektor, Prorektor ds. 

Nauczania i Studentów 
2021-2024 

wysoki 

(brak regulacji 

prawnych) 

Zwiększenie liczby miejsc odbywania 

praktyk zawodowych 

Liczba podpisanych nowych 

umów/porozumień z 

pracodawcami 

Dział Nauczania 2021-2024 średnie 

 

 

Cel strategiczny: Doskonalenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia 

Cel operacyjny: Doskonalenie programów studiów 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Wprowadzenie do programów studiów 

zajęć prowadzonych w językach obcych  

Liczba zajęć prowadzonych  

w językach obcych 
Kierownik Zakładu 2021-2024 średnie 

Wprowadzanie modyfikacji  

w programach studiów i efektach 

uczenia się zgodnych z oczekiwaniami 

rad ekspertów i rynku pracy 

Liczba wprowadzonych 

modyfikacji w programie 

studiów 

Kierownik Zakładu 2021-2024 średnie 

Wprowadzenie modułów/przedmiotów 

przygotowujących do nabycia 

mikrouprawnień (certyfikatów 

zewnętrznych) 

Liczba studentów, którzy 

uczestniczyli w zajęciach 

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów, Dyrektor 

Instytutu, Kierownik 

Zakładu 

2021-2024 średnie 

 

 

 

Cel strategiczny: Doskonalenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia 



 

Cel operacyjny: Doskonalenie jakości kształcenia 

Zadania Miernik 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Doskonalenie jakości zajęć, w tym 

prowadzonych w formule zdalnej 
Raport z ankiet studenckich 

 

Dział Nauczania 

 

2021-2024 średnie 

Ewaluacja procedur i zasad kształcenia Raport z oceny programowej PKA 
Prorektor ds. Nauczania 

i Studentów 
2021-2024 średnie 

Podnoszenie kwalifikacji kadry 

akademickiej 

Liczba szkoleń wewnętrznych, 

Liczba szkoleń zewnętrznych,  

w których uczestniczyli 

pracownicy akademiccy, 

Liczba awansów zawodowych 

Centrum Studiów 

Podyplomowych, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 

wysoki 

(brak regulacji 

prawnych) 

Monitorowanie losów zawodowych 

absolwentów 

Wskaźnik zarobków absolwentów 

(ELA); Wyniki ankiet dotyczących 

sytuacji zawodowej absolwentów 

oraz oceny efektów uczenia się 

nabytych podczas studiów 

Biuro Karier 2021-2024 średnie 

 

 

 

 

 

 

 



Cel strategiczny: Doskonalenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia 

Cel operacyjny: Zapewnienie nowoczesnej i przyjaznej infrastruktury dydaktycznej 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Zwiększenie powierzchni dydaktycznej; 

modernizacja infrastruktury 

dydaktycznej i materialnej 

Liczba inwestycji 

Wydatki na inwestycje 

Rektor, Dyrektor 

Administracyjny, 

Biuro Zarządzania 

Funduszami, 

Dział Gospodarczy 

2021-2024 średnie 

Rozszerzenie wyposażenia 

dydaktycznego Uczelni 

Liczba sztuk zakupionego 

wyposażenia 

Rektor, Dyrektor 

Administracyjny, Dział 

Gospodarczy 

2021-2024 średnie 

Doskonalenie warunków studiowania 

dla osób z niepełnosprawnościami 

Liczba działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Pełnomocnik ds. 

studentów 

niepełnosprawnych 

2021-2024 średnie 

Rozwój zasobów elektronicznych i bazy 

bibliotecznej 

Liczba zakupionych nowych 

pozycji książkowych; 

Liczba pozycji w formacie 

elektronicznym 

Biblioteka 2021-2024 średnie 

Umożliwienie studentom dostępu do 

wybranych zasobów cyfrowych także 

spoza sieci uczelnianej 

Liczba baz 

Biblioteka, Biuro 

Technologii 

Informatycznych 

2021-2024 średnie 

Rozwój zaplecza elektronicznego Uczelni 

Liczba programów, aplikacji, 

licencji wspomagających proces 

kształcenia 

Biuro Technologii 

Informatycznych; 
2021-2024 średnie 

 



 

Cel strategiczny II 

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym  

 
Cel strategiczny: Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym  

Cel operacyjny: Rozwój współpracy z pracodawcami oraz otoczeniem gospodarczym 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Współpraca z pracodawcami (w tym 

zakładowymi opiekunami praktyk)  

w zakresie dostosowywania oferty 

kształcenia i programów studiów do ich 

potrzeb 

Liczba spotkań 

Rektor, Prorektor ds. 

Nauczania i Studentów, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średnie 

Współpraca z pracodawcami w zakresie 

organizacji praktyk zawodowych 

Liczba podpisanych nowych 
umów/porozumień  

z pracodawcami 
Dział Nauczania 2021-2024 średnie 

Współpraca z pracodawcami w zakresie 

prowadzenia zajęć praktycznych (w tym 

praktyki open space) 

Liczba pracodawców 

prowadzących zajęcia 

Dział Nauczania, 

Kierownicy 

Zakładów, 

Biuro ds. Pracowniczych 

2021-2024 średnie 

Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym poprzez transfer wiedzy 

i technologii 

Liczba zawartych 

porozumień/umów w zakresie 

transferu wiedzy; Liczba 

pracowników akademickich 

współpracujących zawodowo  

Rektor, Senat, 

Kierownicy Zakładów, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Prorektor ds. Nauczania i 

Studentów 

2021-2024 średnie 



z pracodawcami (umowy o pracę, 

zlecenia, inne) 

 

Liczba powstałych spółek typu 

spin off/spin out 

 

 

Cel strategiczny: Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym 

Cel operacyjny: Rozwój współpracy z placówkami oświatowymi 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Odnowienie/wdrożenie systemowej 

współpracy ze szkołami średnimi  

z województwa kujawsko-pomorskiego 

Liczba wizyt, spotkań, konsultacji 

Liczba podpisanych porozumień 

 

Rektor, 

Biuro Rektora 

 

2021-2024 średnie 

Organizacja konkursów dedykowanych 

uczniom szkół średnich 
Liczba konkursów 

Kierownicy Zakładów, 

Dyrektorzy Instytutów 
2021-2024 średnie 

Organizacja zajęć dla uczniów szkół 

średnich 
Liczba zrealizowanych zajęć 

Rektor, Prorektor ds. 

Nauczania i Studentów, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów, 

Biuro Rektora 

2021-2024 średnie 

Współpraca z doradcami zawodowymi 

szkół średnich 
Liczba nawiązanych kontaktów Biuro Rektora 2021-2024 średnie 



Organizacja „Dni otwartych”  

dla kandydatów na studia  
Liczba uczestników Biuro Rektora 2021-2024 średnie 

 

 

 

Cel strategiczny: Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym  

Cel operacyjny: Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Uczestnictwo w życiu społeczno-

gospodarczym i kulturalnym regionu 

Liczba udziałów w wydarzeniach 

regionalnych 

Rektor,  

Biuro Rektora 
2021-2024 średnie 

Stosowanie i rozpowszechnienie zasad 

zrównoważonego rozwoju 

Liczba produktów medialnych  

i dydaktycznych promujących te 

wartości 

Rektor, 

Biuro Rektora 
2021-2024 średnie 

Rozpowszechnianie idei wśród 

społeczności lokalnej dotyczącej 

równego dostępu do kształcenia 

niezależnie od wieku, płci czy sytuacji 

materialnej 

Liczba produktów medialnych  

i dydaktycznych promujących te 

wartości 

Rektor 

Biuro Rektora 
2021-2024 średnie 

 

 

 

 

 

 



Cel strategiczny: Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym 

Cel operacyjny: Popularyzacja nauki i upowszechnianie wiedzy 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Upowszechnianie wiedzy i 

popularyzacja nauki poprzez 

wspieranie działań  Stowarzyszenia 

Medyczny Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 

Liczba wspartych inicjatyw 

Dyrektor INoZ, 

Biuro Zarządzania 

Funduszami 

 

2021-2024 średnie 

Stworzenie i działalność inkubatora 

medialnego 
Liczba odbiorców  Biuro Rektora 2021-2024 średnie 

Kontynuowanie bezpłatnej oferty 

studiów dla osób pracujących 

Liczba studentów w grupach  dla 

pracujących 

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów 
2021-2024 średnie 

Działalność naukowa studentów  

(w ramach organizacji studenckich) 

Liczba publikacji, uczestnictwo  

w konferencjach 

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów 
2021-2024 średnie 

Rozwój zasobów E-biblioteki oraz 

elektronicznego repozytorium  

Liczba modułów e-biblioteki 

Liczba obiektów  

w elektronicznym repozytorium 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Biblioteka, 

Wydawnictwo  

2021-2024 średnie 

 

 

 

 

 



Cel strategiczny: Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym  

Cel operacyjny: Rozszerzenie współpracy międzynarodowej 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Rozszerzenie i umocnienie współpracy 

z uczelniami partnerskimi 

Liczba uczelni partnerskich  

w danym roku akademickim 

Biuro ds. współpracy 

międzynarodowej 
2021-2024 średnie 

Popularyzacja wyjazdów szkoleniowych 

wśród studentów, pracowników 

dydaktycznych i administracyjnych 

 

Liczba studentów, pracowników 

dydaktycznych  

i administracyjnych 

wyjeżdżających za granicę  

w danym roku akademickim 

 

Biuro ds. współpracy 

międzynarodowej 
2021-2024 średnie 

Działania zmierzające do zwiększenia 

liczby studentów z 

zagranicy/wykładowców wizytujących 

uczelnię 

Liczba studentów 

przyjeżdżających z zagranicy  

w danym roku akademickim/ 

wykładowców wizytujących 

uczelnię 

Biuro ds. współpracy 

międzynarodowej 
2021-2024 średnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel strategiczny III 

Działalność naukowa 

 
Cel strategiczny: Działalność naukowa 

Cel operacyjny: Rozwój i wsparcie potencjału naukowego pracowników 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Utworzenie etatów badawczo-

dydaktycznych 

Liczba etatów  

badawczo-dydaktycznych 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Rektor 

2021-2024 średnie 

Wspieranie rozwoju naukowego kadry 

akademickiej 

Liczba udzielonych 

dofinansowań 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej 
2021-2024 średnie 

Udział studentów w projektach 

badawczych i rozwojowych 

realizowanych w uczelni 

Liczba zaangażowanych 

studentów 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej 
2021-2024 średnie 

Organizacja konferencji, seminariów  

i innych wydarzeń naukowych 
Liczba wydarzeń 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Rektor,  

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów, Dyrektorzy 

Instytutów, Kierownicy 

Zakładów 

2021-2024 średnie 

Konkurs dla pracowników za najlepsze 

osiągniecie naukowe 
Liczba zgłoszeń 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej 
2021-2024 średnie 



Opracowanie i wdrożenie procedur  

i kryteriów w ramach grantów Rektora 

na działalność naukowo-badawczą 

Zadanie jednorazowe 

 – informacja o wdrożeniu 

procedury 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej 
2021-2024 średnie 

Uczestnictwo pracowników  

w konferencjach i seminariach 

naukowych 

Liczba konferencji 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średnie 

Publikacje, skrypty pracowników 
Liczba publikacji i skryptów pod 

afiliacją PUZ we Włocławku 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średnie 

 

 

 

Cel strategiczny: Działalność naukowa 

Cel operacyjny: Informatyzacja zarządzania działalnością naukową 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Wdrożenie systemu do oceny 

bibliometrycznej dorobku pracowników 

w oparciu o narzędzie informatyczne 

Zadanie jednorazowe 

 – informacja o wdrożeniu 

systemu 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Biuro Technologii 

Informatycznych, 

Wydawnictwo 

2021-2024 średnie 



Tworzenie i powiązanie połączonych 

kont ORCiD i PBN z danymi pracownika 

naukowego w systemie POL-on 

Liczba kont 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Biuro ds. pracowniczych, 

Biuro Technologii 

Informatycznych 

2021-2024 średnie 

Opracowanie i wdrożenie polityki 

otwartego dostępu do publikacji  

i wyników badań naukowych w PUZ  

we Włocławku 

Zadanie jednorazowe 

 – informacja o wdrożeniu 

procedury 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Biblioteka, Wydawnictwo 

2021-2024 średnie 

 

 

Cel strategiczny: Działalność naukowa 

Cel operacyjny: Wzmocnienie działalności wydawniczej 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Umieszczenie czasopism uczelnianych 

w międzynarodowych bazach danych 
Liczba baz Wydawnictwo 2021-2024 średnie 

Zwiększenie liczby punktów 

ministerialnych dla czasopism 

uczelnianych 

Liczba punktów dla czasopism Wydawnictwo 2021-2024 wysokie 

Optymalizacja zarządzania procesem 

redakcyjnym czasopism uczelnianych 

Zadanie jednorazowe 

 – informacja o liczbie czasopism 

uczelni, w których proces 

redakcyjny jest zarządzany 

poprzez panel elektroniczny  

Wydawnictwo 2021-2024 średnie 



Włączenie Wydawnictwa Uczelni do 

grupy wydawnictw do punktowanego 

wykazu ministerialnego 

Liczba punktów Wydawnictwo 2021-2024 wysokie 

Opracowanie i wdrożenie strategii 

rozwoju wydawnictwa 

Zadanie jednorazowe 

 – informacja o wdrożeniu 

procedury 

Wydawnictwo 2021-2024 średnie 

 
Cel strategiczny: Działalność naukowa 

Cel operacyjny: Rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Współpraca z uczelniami, jednostkami 

naukowymi i naukowo-badawczymi  
Liczba podjętych przedsięwzięć 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średnie 

Współpraca z pracownikami 

naukowymi z innych uczelni, jednostek 

naukowych i naukowo-badawczych 

Liczba podjętych przedsięwzięć 

(artykuły naukowe, badania itp.) 

Pełnomocnik ds. 

działalności naukowej, 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średnie 

 

 

 

 



Cel strategiczny IV 

Wizerunek, organizacja i zarządzanie Uczelnią 

 
Cel strategiczny:  Wizerunek, organizacja i zarządzanie Uczelnią 

Cel operacyjny: Kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego dla studentów i pracowników 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Wprowadzenie możliwości załatwiania 

spraw organizacyjnych online 

Katalog spraw realizowanych  

w formule online 

Dyrektor 

Administracyjny,  

Biuro Technologii 

Informatycznych 

2021-2024 średnie 

Możliwość podnoszenia kompetencji 

zawodowych przez pracowników,  

w tym w ramach szkoleń zagranicznych 

Liczba odbytych szkoleń 

organizowanych lub 

finansowanych przez Uczelnię: 

wewnętrznych; zewnętrznych; 

zagranicznych. 

Centrum Studiów 

Podyplomowych 

(szkolenia zewnętrzne), 

Jednostki organizacyjne 

(szkolenia zewnętrzne), 

Biuro ds. współpracy 

międzynarodowej 

(szkolenia zagraniczne) 

2021-2024 średnie 

Wnioskowanie o nadanie odznaczeń 

państwowych dla pracowników uczelni  

Liczba przyznanych wyróżnień 

państwowych 

Dyrektor 

Administracyjny,  

Biuro ds. Pracowniczych 

2021-2024 średni 

Działalność organizacji studenckich 

Liczba przedsięwzięć studentów 

w ramach działalności 

organizacji studenckich 

Opiekunowie kół 

naukowych 
2021-2024 średni 



Konkursy na najlepszą pracę 

dyplomową  
Liczba zgłoszonych prac  

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów 

Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Zakładów 

2021-2024 średni 

Konkurs na najlepszego studenta Liczba zgłoszonych studentów 

Prorektor ds. Nauczania  

i Studentów, Dyrektorzy 

Instytutów, Kierownicy 

Zakładów 

2021-2024 średni 

 

 

Cel strategiczny: Wizerunek, organizacja i zarządzanie Uczelnią 

Cel operacyjny: Zwiększenie rozpoznawalności Uczelni 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Rozważenie zmiany nazwy Uczelni 
Wydanie rozporządzenia  

w sprawie zmiany nazwy Uczelni 

Rektor, Senat, właściwa 

komisja 
2021-2022 

wysokie 
(zadanie zależne 

od decyzji 

właściwego 

ministra) 

Działania marketingowe (komercyjne  

i niekomercyjne – wywiady, konferencje 

prasowe) 

Liczba działań promocyjnych 

Rektor, Prorektor ds. 

Nauczania i Studentów, 

Biuro Rektora 

2021-2024 niskie 

Prowadzenie działań utrwalających 

wizerunek Uczelni (ujednolicenie 

formularzy prezentacji PPTX, 

wprowadzenie jednolitej grafiki poczty, 

dystrybucja gadżetów z logo Uczelni) 

Liczba dostosowanych kont 

Uczelnianych, liczba 

wykładowców używających 

uczelnianych wzorców PPTX, 

liczba gadżetów) 

Biuro Rektora, Biuro 

Technologii 

Informatycznych, 

Prorektor ds. Nauczania i 

Studentów 

2021-2024 niskie 



Działania popularyzujące wydarzenia 

Uczelniane 
Liczba wydarzeń 

Dyrektorzy Instytutów, 

Rektor 
2021-2024 średnie 

Działalność Inkubatora Medialnego 
Liczba uczestników i odbiorców 

zrealizowanych wydarzeń 
Biuro Rektora 2021-2024 średnie 

 

 

Cel strategiczny: Wizerunek, organizacja i zarządzanie Uczelnią 

Cel operacyjny: Sprawne zarządzanie Uczelnią 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Reorganizacja struktury dydaktycznej 

uczelni (w tym utworzenie wydziałów) 

Zmiany w aktach prawnych: 

Statucie, Regulaminie 

Organizacyjnym, Księdze Jakości 

Kształcenia, innych 

Rektor, Senat, Dyrektorzy 

Instytutów 
2021-2022 średnie 

Wprowadzenie elektronicznego obiegu 

dokumentów 

Liczba spraw przeniesionych do 

EOD 
Dyrektor Administracyjny 2021-2022 średnie 

 

 

Cel strategiczny: Wizerunek, organizacja i zarządzanie Uczelnią 
 

Cel operacyjny: Racjonalna gospodarka finansowa 

Zadania Miernik 
Podmiot 

Odpowiedzialny/nadzór 

Okres 

realizacji 

Zagrożenie 

nieosiągnięcia 

celu 

Działania na rzecz optymalizacji 

wypełnienia wskaźników algorytmu 
Wskaźnik ls/lp Rektor 2021-2024 średnie 



naliczania subwencji dla publicznych 

uczelni zawodowych 

Optymalna polityka kadrowa  

w zakładach 

Liczba niedopensowanych 

etatów 
Kierownicy Zakładów 2021-2024 średnie 

Aktywna polityka w zakresie 

pozyskiwania finansowania działań 

uczelni ze źródeł zewnętrznych 

Liczba umów o dofinansowanie, 

kwota uzyskanych środków 

zewnętrznych 

Rektor,  

Kwestor, 

Biuro ds. funduszy 

zewnętrznych 

 

2021-2024 średnie 

 

 

 

 

  


