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WYDZIAŁ

ANGLIST YKI

Misja
Motto: Never compromise on excellence
Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kieruje
się następującymi wartościami i zasadami:
• Otwartość na świat: Przywiązujemy wielką wagę do swobodnego obiegu myśli
naukowej oraz do współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.
• Działalność kulturotwórcza: Wraz z całym środowiskiem akademickim poczuwamy
się do odpowiedzialności za kształtowanie światłego społeczeństwa. Angażujemy się
w inicjatywy popularyzujące kulturę, etykę i wiedzę naukową poza murami Uniwersytetu.
• Tolerancja i różnorodność: Swoboda akademicka to zarazem szacunek wobec wielości
poglądów i postaw, a dbałość o najwyższy poziom badań nie oznacza narzucania ich
kierunku.
• Etyka akademicka: Zamierzamy ją niestrudzenie propagować i dbać o to, żeby jej zasady
stanowiły podstawę wszelkich relacji zarówno z innymi pracownikami Uniwersytetu, jak
i ze studentami.
• Wyrazista tożsamość: Wydział Anglistyki pragnie być znany i rozpoznawalny jako
dojrzały ośrodek akademicki i godny zaufania partner.
• Świadomość językowa: Angliści – jako językoznawcy aktywni w skali całego świata
– są szczególnie wrażliwi na kwestie tożsamości językowej, ochrony języków zagrożonych
i dbania o różnorodność krajobrazu językowego Ziemi.
• Jakość kształcenia: Dokładamy wszelkich starań, żeby poziom nauczania był jak
najwyższy a dyplom naszego Wydziału był oczywistym znakiem jakości uzyskanego
wykształcenia.
• Wydział przyjazny studentowi: Wydział powinien służyć pomocą studiującym
i wspierać ich rozwój osobisty.
• Śmiałe podejmowanie ryzyka: Nie obawiamy się zmian, postępu ani nowych
wyzwań; rozwój wymaga stałej weryfikacji własnych osiągnięć i poddawania się ocenom
zewnętrznym.
• Praca zespołowa: Wydział Anglistyki stanowi harmonijną społeczność współpracujących ze sobą i wspierających się nawzajem badaczy, nauczycieli i studentów.
Uniwersytet jest dla pracowników i studentów Wydziału Anglistyki zarówno miejscem pracy
i nauki, jak i miejscem, gdzie realizujemy swoje pasje życiowe. Nauka służy współczesnemu
światu, państwom i społeczeństwom jako podstawa rozwoju cywilizacyjnego, ale potrzebna
jest także jednostkom, dla których aktywność intelektualna stanowi źródło osobistej radości
i satysfakcji. Taka jest nasza własna postawa wobec nauki, którą zamierzamy propagować
poprzez pracę, osobisty przykład i kontakty z otoczeniem społecznym.
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Badania
CO 1. BADANIA NAUKOWE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Analogiczny pkt
w strategii UAM
CO 1.1
Wspieranie rozwoju
naukowego
pracowników
i studentów

Działanie

Odpowiedzialność

Termin

Wskaźnik/
rezultat

Uzyskanie najwyższej kategorii
w systemie parametryzacji

Władze dziekańskie

2017

Przyznana
kategoria

Wzmocnienie motywacji do
aktywności naukowej poprzez
powiązanie oceny aktywności
naukowej pracownika
z konsekwencjami finansowymi,
pozytywnymi i negatywnymi
(wynagrodzenie, przydział
środków na wyjazdy, nagrody)

Dziekan WA,
kierownicy zakładów
i pracowni

Zadanie ciągłe

Wdrożony system
oceny i motywacji

Działania motywujące
pracowników WA do
publikowania w najwyżej
punktowanych czasopismach

Prodziekan WA ds. nauki
i współpracy międzynarodowej

Zadanie ciągłe

Wdrożony system
motywacyjny

Włączanie studentów
i doktorantów w badania
naukowe i granty badawcze
realizowane przez
pracowników WA na zasadzie
partnerstwa i współautorstwa
w publikacjach

Prodziekani WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej
ds. studiów doktoranckich –
kierownik WSD

Zadanie ciągłe

Liczba studentów
i doktorantów
uczestniczących
w badaniach

Wspieranie wniosków
grantowych poprzez
informowanie i szkolenia
pracowników w zakresie
przygotowywania wniosków

Prodziekan WA ds. nauki
i współpracy międzynarodowej,
Pełnomocnik Dziekana
ds. grantów

Zadanie ciągłe

Liczba złożonych
wniosków

Wspomaganie obsługi grantów,
w szczególności publicznie
dostępna w internecie baza
uzyskanych i prowadzonych
projektów/grantów (linki do
istniejącej bazy NCN)

Pełnomocnik Dziekana
ds. grantów,
Pełnomocnik Dziekana
ds. finansów

Zadanie ciągłe

Skuteczna
realizacja
grantów

Udział pracowników
w grantach ERC prowadzonych
przez inne ośrodki naukowe

Dziekan, Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej,
Pełnomocnik Dziekana
ds. grantów

2018

Potwierdzony
udział

Uzyskanie grantu ERC
(European Research Council)

Dziekan, Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej,
Pełnomocnik Dziekana
ds. grantów

do 2020

Uzyskany grant
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CO 1.2
Współpraca
z programem
Fulbright

CO 1.3
Promocja wyników
badawczych
w świecie

CO 1.4
Wzmocnienie
infrastruktury
badawczej

Organizowanie wykładów
gościnnych/krótkich seminariów
wybitnych naukowców,
profesury gościnne

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Liczba gości
i wystąpień

Wprowadzenie nowej
formuły obron doktorskich
umożliwiających dyskusję

Prodziekan WA ds. studiów
doktoranckich – kierownik WSD

2017

Wprowadzona
formuła

Powołanie Międzynarodowego
Zespołu Doradców (FAB Faculty
Advisory Board)

Dziekan WA

2017

Raport z
corocznej wizyty
na Wydziale

Utrzymanie i rozszerzenie stałej
współpracy
z programem
Fulbright:Distinguished Chair
Regular programmes
Fulbright Specialist Program
Teaching Assistants
Fulbright dla studentów

Dziekan i Prodziekan WA
ds. studiów doktoranckich –
kierownik WSD

Zadanie ciągłe

Liczba
stypendystów

Udoskonalenie sposobu
prowadzenia bazy publikacji
pracowników (np. PBN)

Koordynator bazy,
Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej

2017

Baza

Udostępnienie obronionych
doktoratów w repozytorium
UAM

Prodziekan WA ds. studiów
doktoranckich (kierownik WSD),
Pracownia Wydawnicza

Zadanie ciągłe

Liczba
udostępnionych
doktoratów

Kontynuacja programu OWAD
(Outstanding WA Dissertations)

Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej,
Pracownia Wydawnicza

Zadanie ciągłe

Liczba
opublikowanych
doktoratów

Podnoszenie współczynnika
wpływu czasopism
publikowanych przez WA

Prodziekan WA ds. nauki
i współpracy międzynarodowej,
redaktorzy czasopism

Zadanie ciągłe

Pozycje
czasopism na
listach czasopism
punktowanych

Wprowadzanie czasopism
redagowanych na WA do
wydawnictw OA lub na
platformy OA

Dziekan, Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej,
redaktorzy czasopism

Zadanie ciągłe

Liczba czasopism

Wprowadzenie zasady
utrzymywania profilów
naukowych na znanych
platformach przez wszystkich
pracowników
(np. Google Scholar)

Dziekan, Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej

2017

Liczba profilów

Wspieranie organizacji
konferencji międzynarodowych

Władze dziekańskie WA,
Dziekanat

Zadanie ciągłe

Liczba konferencji

Inwestycje w infrastrukturę
badawczą

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Rozbudowa
infrastruktury
badawczej

Projekt i budowa WA LABS
Dziekan i kierownicy
(skonsolidowanych laboratoriów laboratoriów i Dyrektor Centrum
badawczych Wydziału oraz
CSLP czyli Interdyscyplinarnego
Centrum Przetwarzania Mowy
i Języka przy WA) i dalsze
rozwijanie ich potencjału,
w nowej siedzibie WA

2017-2019

Powstałe
laboratoria

Stworzenie nowej infrastruktury
do pracy w nowej siedzibie
Wydziału

2017-2019

Nowa
infrastruktura

Dziekan WA
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Kształcenie
CO 2. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Analogiczny pkt
w strategii UAM
CO 2.1
Wypracowanie
wewnętrznego
systemu oceny
i zapewnienie jakości
kształcenia

CO 2.2
Uporządkowanie
zasad
organizacyjnych/
programowych

CO 2.3
Podnoszenie
kompetencji
dydaktycznych
nauczycieli
akademickich

Działanie

Odpowiedzialność

Termin

Wskaźnik/
rezultat

Realizacja założeń systemu
kontroli jakości kształcenia

Zespół ds. Oceny Jakości
Kształcenia

Zadanie ciągłe

Sprawny system

Współpraca z Radą
Samorządu Studentów WA
w celu zapewnienia jak
najpełniejszego udziału
studentów w ankietach
studenckich

Prodziekan WA
ds. studenckich,
Pełnomocnik Dziekana
ds. systemu USOS

Zadanie ciągłe

Liczba ankiet

Motywowanie pracowników
dydaktycznych do większej
aktywności w przygotowywaniu
i prowadzeniu pracy
dydaktycznej (np. nagrody
dydaktyczne, wynagrodzenie
motywacyjne)

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Sposoby
motywacji

Nagroda dziekana dla
najlepszego dydaktyka
wg wyników
ankiet studenckich

Dziekan WA

Zadanie ciągłe

Nagroda

Realizacja zasad KRK.

Prodziekani WA
ds. studenckich, Zespół
ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia,
Zespół ds. Oceny Jakości
Kształcenia

Zadanie ciągłe

Wdrożone
zasady

Zapewnienie ciągłej
funkcjonalności systemu USOS
Zabieganie o poszerzanie
możliwości systemu

Prodziekani WA
ds. studenckich,
Pełnomocnik Dziekana
ds. programu USOS

Kadencja do 2020

Niezawodny
i poszerzony
system

Warsztaty doszkalające
w zakresie dydaktyki
i psycho-pedagogiki
na poziomie akademickim
dla doktorantów
i pracowników WA

Prodziekani WA
ds. studenckich Prodziekan
WA ds. studiów doktoranckich,
Pracownie dydaktyczne

Zadanie ciągłe

Liczba
szkoleń, liczba
uczestników
szkoleń, wyniki
ankiety dla
uczestników
oceniającej
przydatność
szkoleń

Umożliwienie poziomego
transferu wiedzy pomiędzy
pracownikami w celu
doskonalenia dydaktyki

Pełnomocnik Dziekana –
kierownik studiów
we współpracy
z koordynatorami przedmiotów

Zadanie ciągłe

Lepsze
oceny zajęć
dydaktycznych
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CO 2.4
Zróżnicowanie oferty
studiów

CO 2.5 Kształtowanie
kwalifikacji zgodnych
z oczekiwaniami
rynku pracy

CO 2.6
Wspieranie
samodzielności
studentów

Kursy z metodologii badań,
statystyki, nowych technologii,
etc. dla różnych grup
odbiorców, również
pracowników WA

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Liczba
szkoleń, liczba
uczestników
szkoleń, wyniki
ankiety dla
uczestników
oceniającej
przydatność
szkoleń

Kontynuacja i intensyfikacja
programu Erasmus dla
dydaktyków

Prodziekan WA ds. studenckich,
Wydziałowy koordynator ds.
programu Erasmus

Zadanie ciągłe

Liczba
uczestników

Rozszerzanie oferty
proponowanych programów
na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych
i podyplomowych

Władze dziekańskie WA,
pełnomocnik dziekana –
kierownik studiów

Zadanie ciągłe

Liczba nowych
programów

Wdrażanie nowych technologii,
w tym e-learningu
iblended learning

Prodziekan WA
ds. studenckich,
Pracownia Technologii
Edukacyjnych
i Komputerowego
Przetwarzania Języka

Zadanie ciągłe

Liczba
przedmiotów/
programów
prowadzonych
wg nowych
technologii

Prowadzenie
interdyscyplinarnych/
międzywydziałowych studiów
III stopnia (np. w ramach
umowy międzynarodowej
Cotutelle z Norwegią)

Prodziekan WA ds. studiów
doktoranckich (kierownik WSD),

Zadanie ciągłe

Liczba otwartych
programów
studiów

Ubieganie się o nowy program
doktoranckich studiów
interdyscyplinarnych (w ramach
programu POWER)

Prodziekan WA ds. studiów
doktoranckich (kierownik WSD),

2017

Nowy program

Uwzględnienie w programie
nauczania przedmiotów/
dziedzin przygotowujących
absolwentów do wejścia na
rynek pracy
(np. przedsiębiorczość, business
English)

Prodziekan WA ds. studenckich,
Dziekan WA w porozumieniu
z uczelniami poznańskimi

Zadanie ciągłe

Przedmioty

Konstruktywna współpraca ze
Społeczną Radą
Przedsiębiorców WA

Władze dziekańskie,
pełnomocnik dziekana
ds. współpracy
z przedsiębiorcami

Zadanie ciągłe

Modyfikacje
programów
studiów, nowe
oferty
dla studentów

Aktywny udział pracowników
w Uniwersytecie Otwartym

pełnomocnik dziekana
ds. UO

Zadanie ciągłe

Liczba
prowadzonych
kursów

Poszerzenie oferty praktyk
studenckich

Opiekun praktyk studenckich we
współpracy z Biurem Karier

Zadanie ciągłe

Liczba studentów
uczestniczących
w praktykach;
ankiety
oceniające
funkcjonowanie
systemu
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CO 2.7
Internacjonalizacja
kształcenia.
Rozwijanie
współpracy
międzynarodowej

CO 2.8
Zapewnienie
nowoczesnej
infrastruktury
kształcenia

Stałe wspieranie działalności
Kół Naukowych

Władze dziekańskie

Zadanie ciągłe

Liczba studentów
uczestniczących
w Kołach
Naukowych;
ankiety
oceniające
funkcjonowanie
systemu

Wspieranie organizowanych
konferencji studenckich,
zwłaszcza międzynarodowych

Dziekan

Zadanie ciągłe

Liczba konferencji
i studentów
uczestniczących
w konferencjach;
ankiety
oceniające
funkcjonowanie
systemu

Zachęcanie studentów do
zgłaszania autorskich projektów
naukowych oraz udziału
w projektach

Prodziekani ds. studentów i nauki

Zadanie ciągłe

Liczba studentów
uczestniczących
w projektach
naukowych;
ankiety
oceniające
funkcjonowanie
systemu

Stała współpraca i wspieranie
działalności Samorządu
Studenckiego WA

Władze dziekańskie

Zadanie ciągłe

Przejawy
aktywności
studentów

Wykłady prowadzone przez
gości zagranicznych

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Liczba
zaproszonych
gości, wykładów
i ich uczestników

Tworzenie wspólnych studiów
z uczelniami zagranicznymi
(I, II, III stopnia)

Władze dziekańskie WA,
Koordynator ds. programu
Erasmus

Zadanie ciągłe

Liczba
utworzonych
programów i ich
uczestników

Zwiększenie liczby studentów
zagranicznych (Erasmus,
Erasmus PLUS, POWER)

Prodziekan WA ds. studenckich,
Koordynator ds. programu
Erasmus

Zadanie ciągłe

Liczba studentów
zagranicznych

Zwiększenie liczby wyjazdów
pracowników w ramach
Erasmusa
z jednoczesnym promowaniem
studiów na WA

Dziekan, Prodziekan WA
ds. studenckich, Koordynator
ds. programu Erasmus

Zadanie ciągłe

Liczba wyjazdów
pracowników
oraz ankiety po
pobytach

Zabezpieczenie odpowiedniej
liczby odpowiednio
wyposażonych sal
dydaktycznych oraz gabinetów
dla pracowników

Dziekan WA

2017-2019

Liczba
pomieszczeń
i urządzeń

Zapewnienie optymalnego planu
zajęć dydaktycznych

Dziekan WA, prodziekan
ds. studenckich, pełnomocnik
dziekana – kierownik studiów,
dziekanat studencki

2017-2018

Efektywny plan

Udoskonalenie systemu
przydzielania obciążeń
dydaktycznych pracownikom

Dziekan WA, pełnomocnik
dziekana – kierownik studiów,
dziekanat główny

2017-2018

Optymalny system
obciążeń
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Współpraca
z otoczeniem
CO 3. WYDZIAŁ OTWARTY
NA OTOCZENIE
Analogiczny pkt
w strategii UAM
CO 3.1
Wzrost znaczenia
kulturotwórczej roli
uczelni w regionie

CO 3.2
Otwarcie na
potrzeby i aspiracje
edukacyjne
społeczności miasta
i regionu

Działanie

Odpowiedzialność

Termin

Wskaźnik/
rezultat

Wspieranie aktywności
studentów i pracowników
w wydarzeniach
organizowanych przez miasto /
włączanie się w te wydarzenia

Władze dziekańskie,
Pełnomocnik ds. promocji
i współpracy z otoczeniem

Zadanie ciągłe

Liczba podjętych
inicjatyw

Inicjowanie wydarzeń
z udziałem społeczności lokalnej
i regionalnej / upowszechnianie
osiągnięć poza uczelnią, na
poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym (np. wykłady
otwarte, noc naukowców,
festiwal nauki, koncerty,
kawiarnia)

Władze dziekańskie WA,
Pełnomocnik ds. promocji
i współpracy z otoczeniem

Zadanie ciągłe

Liczba podjętych
inicjatyw

Współpraca
z przedstawicielstwami
dyplomatycznymi krajów
związanych z kierunkami
prowadzonymi na Wydziale
(Irlandia/Kanada/USA/RPA/
Australia/UK/Niderlandy/
Belgia)

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Liczba podjętych
inicjatyw

Zorganizowanie obchodów
5-lecia Wydziału

Dziekan WA, Dziekanat WA

2017

Uroczystość

Udział w otwartych programach
organizowanych przez
Uniwersytet (Uniwersytet III
Wieku, Kolorowy Uniwersytet,
Uniwersytet Otwarty itp.)

Władze dziekańskie WA,
Pełnomocnik ds. promocji
i współpracy z otoczeniem,
pełnomocnik dziekana ds. UO

Zadanie ciągłe

Liczba
zorganizowanych
wykładów, liczba
uczestników,
wyniki ankiety
oceniającej

Współpraca ze szkołami,
tworzenie klas akademickich
i patronackich (Uniwersytet
w Twojej Szkole)

Prodziekan WA ds. studenckich,
Pełnomocnik ds. promocji,
współpracy
z gospodarką i otoczeniem

Zadanie ciągłe

Liczba odbytych
spotkań, podjęte
inicjatywy

Prowadzenie wykładów
otwartych

Pełnomocnik ds. promocji,
współpracy z gospodarką
i otoczeniem

Zadanie ciągłe

Liczba odbytych
wykładów
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CO 3.3
Otwarcie
uniwersytetu na
potrzeby gospodarki
opartej na wiedzy

CO 3.4
Wzmacnianie więzi
z absolwentami
uczelni

Uwzględnianie potrzeb
społeczności miasta i regionu
w tworzeniu oferty edukacyjnej
poprzez współpracę
z Radą Programową
Pracodawców

Władze dziekańskie WA

Zadanie ciągłe

Oferowane
programy

Współpraca
z przedsiębiorstwami
w zakresie praktyk
zawodowych

Opiekun praktyk studenckich

Zadanie ciągłe

Podjęte inicjatywy

Kształtowanie profilu
absolwenta z uwzględnieniem
analizy rynku pracy
(Przygotować analizę we
współpracy z WNS)

Władze dziekańskie WA,
Wydziałowy Koordynator ds.
badań losów Absolwentów

2017/2018

Profil absolwenta

Współpraca z Biurem Karier
w celu wymiany informacji

Pełnomocnik ds. promocji,
współpracy z gospodarką
i otoczeniem

Zadanie ciągłe

Podjęte inicjatywy

Zorganizowanie zjazdu
absolwentów anglistyki UAM

Władze dziekańskie WA,
Pełnomocnik ds. promocji,
współpracy z gospodarką
i otoczeniem, Wydziałowy
Koordynator ds. badań losów
Absolwentów

2019

Zjazd

Tworzenie bazy danych
adresowych absolwentów
w celu ułatwienia
kontaktu

Dziekanaty studenckie

Zadanie ciągłe

Baza adresowa

Rozwijanie platformy wymiany
informacji i kontaktu
z absolwentami (nawiązanie
współpracy z absolwentami,
współpraca ze Stowarzyszeniem
Absolwentów)

Prodziekani WA
ds. studenckich, Wydziałowy
Koordynator ds. badań losów
Absolwentów Pełnomocnik ds.
promocji, współpracy
z gospodarką i otoczeniem

Zadanie ciągłe

Funkcjonująca
platforma,
statystyka
odwiedzin
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WYDZIAŁ

ANGLIST YKI

Zarządzanie
CO 4. WYDZIAŁ PROFESJONALNIE ZARZĄDZANY
Analogiczny pkt
w strategii UAM

Działanie

Odpowiedzialność

Termin

Wskaźnik/
rezultat

4.1
Wprowadzenie
strategicznego
zarządzania
Wydziałem

Powołanie Zespołu
ds. Monitorowania Strategii

Rada WA na wniosek Dziekana

Kadencja

Raport dla
Dziekana

Monitorowanie wykonania
strategii

Zespół ds. Monitorowania
Strategii

Zadanie ciągłe

Raport dla
Dziekana

Uaktualnianie zadań
strategicznych w odpowiedzi na
zaistniałe zmiany i potrzeby

Dziekan WA oraz prodziekani

Zadanie ciągłe

Wprowadzone
zmiany

Sporządzanie raportów
z działalności Wydziału
w odniesieniu do celów i zadań
strategicznych

Dziekan WA oraz prodziekani

Zadanie ciągłe

Raporty

Udział pracowników
w szkoleniach dot. kultury
organizacyjnej (coroczne
szkolenie dla administracji
i pracowników inż.-tech.
na Wydziale)

Dziekan WA,
Kierownik Dziekanatu

Zadanie ciągłe

Odbyte szkolenia

Wspieranie działań
podnoszących kulturę
organizacyjną (nowoczesny
dziekanat, ankietyzacja;
„Przyjazny dziekanat”;
rola kierownika; doskonalenie
umiejętności, np. MBA,
Erasmus; korzystanie
z doświadczeń innych
dziekanatów; spotkania
cotygodniowe pracowników
dziekanatów WA)

Władze dziekańskie WA,
Kierownik Dziekanatu

Zadanie ciągłe

Podjęte
inicjatywy

Podejmowanie działań
polepszających komunikację
z pracownikami i studentami
(open office hour, kalendarium
dziekana)

Dziekan WA

Zadanie ciągłe

Podjęte
inicjatywy

Podejmowanie działań
dla zapewnienia dobrego
samopoczucia pracowników
i studentów (dyżury psychologa,
logopedy)

Dziekan WA

Zadanie ciągłe

Podjęte
inicjatywy

4.2
Propagowanie kultury
organizacyjnej
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4.3
Zwiększenie
efektywności
organizacji pracy

4.4
Przekształcenie
procesu
administrowania
w proces
zarządzania kadram

4.5
Doskonalenie
systemu zarządzania
finansami

4.6
Zarządzanie
infrastrukturą

Rozbudowa i profesjonalizacja
portalu internetowego WA
(kwestie integracji z SIW
z UAM; udoskonalenie SIW
w kontekście potrzeb Wydziału)

Prodziekan WA
ds. nauki i współpracy
międzynarodowej, Pełnomocnik
ds. zarządzania witryną
internetową, Pracownia
Komputerowa, Pracownia
Wydawnicza

Zadanie ciągłe

Sprawnie
funkcjonujący
portal

Usprawnienie pracy dziekanatu
i obiegu dokumentów.
Projekt nowych dziekanatów

Władze dziekańskie WA,
Dziekanat WA

Zadanie ciągłe

Sprawne
funkcjonowanie
dziekanatu

Stałe doskonalenie kadr
administracyjnych
i inżynieryjno-technicznych

Władze dziekańskie WA,
Kierownik Dziekanatu

Zadanie ciągłe

Liczba odbytych
szkoleń

Ocena pracy kadr
administracyjnych
i inżynieryjno-technicznych
(ankiety)

Dziekan WA

Wypracowanie kryteriów
powiązania oceny pracowniczej
z wynagrodzeniami
(tzw. wynagrodzenia
motywacyjne)
w porozumieniu z ZZ

Dziekan WA oraz powołana
przez Dziekana komisja

Zadanie w cyklu
rocznym

System
wynagrodzeń

Sporządzanie 4-letniego
planu zatrudnień

Dziekan WA,
kierownik dziekanatu

Zadanie w cyklu
rocznym

Realizacja planu

Wypracowanie systemu
powiązania oceny pracowniczej
z systemem przyznawania
nagród

Władze dziekańskie WA oraz
powołana komisja

Zadanie w cyklu
rocznym

System
przyznawania
nagród

Dostosowywanie opisów
obowiązków pracowników
administracyjnych, inżynieryjnotechnicznych oraz pracowników
pełniących funkcje na Wydziale
do aktualnych potrzeb

Władze dziekańskie WA,
kierownik dziekanatu

Zadanie w cyklu
rocznym

Zakresy
obowiązków
precyzyjnie
opisane

Sporządzanie planu rzeczowofinansowego WA (prowizorium
budżetowe, plan finansowy
w ramach obowiązujących
przepisów deregulacyjnych)

Dziekan WA,
Pełnomocnik Dziekana
ds. finansów

Ostatni kwartał roku
poprzedzającego
wykonanie planu,
pierwszy kwartał roku
właściwego

Sporządzone
prowizorium oraz
plan rzeczowofinansowy

Optymalizacja zarządzania
środkami finansowymi
Wydziału

Dziekan WA,
Pełnomocnik Dziekana
ds. finansów

Zadanie ciągłe

Podział środków

Udoskonalanie zasad
przydziału środków
finansowych jednostkom
wydziałowym (zakłady
i pracownie)

Dziekan WA,
Pełnomocnik Dziekana
ds. finansów

Zadanie w cyklu
rocznym

Opracowane
zasady

Optymalizacja wykorzystania
środków przyznanych na
jednostkę

Kierownik jednostki

Zadanie w cyklu
rocznym

Optymalne
wykorzystanie
środków

Zapewnienie sporządzenia
projektów oraz wykonania
remontów pomieszczeń
w nowej siedzibie WA zgodnie
z potrzebami dydaktycznymi
i badawczymi Wydziału

Dziekan WA, WA Labs

2017-2019

Uzyskane nowe
pomieszczenia
i dostosowane
powierzchnie

Wrzesień –
opracowanie
ankiety/
Zadanie cykliczne

Wyniki badań
ankietowych
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4.7
Koordynacja
działań WA i innych
anglistyk polskich

Zapewnienie wyposażenia
pomieszczeń WA zgodnie
z potrzebami dydaktycznymi
i badawczymi Wydziału

Dziekan WA,
Pracownia Komputerowa,
Pracownia Technologii
Edukacyjnych
i Komputerowego
Przetwarzania Języka

Zadanie ciągłe

Sprzęt

Kontynuacja porozumienia
PUAP

Dziekan WA

Zadanie ciągłe

Rezultaty
porozumienia
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