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NAUKA I BADANIA NAUKOWE

 wprowadzenie narzędzi finansowania publikacji

istotnych dla ewaluacji osiągnięć naukowych;

 rozwinięcie systemu motywacyjnego dla nauczycieli

akademickich, w szczególności systemu

dodatkowego wynagradzania za wybitne publikacje

naukowe - 1 731 592,08 zł.;

 usprawnienie procesu przekazywania danych

o publikacjach - likwidacja zaległości

we wpisywaniu z rekordów do bazy bibliograficznej

– ok. 1500;

 ustalenie zasad przeprowadzania na Uniwersytecie

Szczecińskim postępowania nostryfikacyjnego

stopni naukowych nadanych za granicą;

 ustalenie szczegółowych zasad prowadzenia

postępowań w sprawie nadania stopni naukowych

w Uniwersytecie Szczecińskim;



NAUKA I BADANIA NAUKOWE

 powołanie Międzynarodowego Ośrodka Badań

Interdyscyplinarnych w Kulicach;

 zdobycie grantu MEiN „Doktorat wdrożeniowy” -

jest realizowanych 10 doktoratów wdrożeniowych

w kwocie 2 603 465,64 zł;

 przeprowadzenie konkursu grantowego „granty

na rozwój” wśród Doktorantów SD US - 200 tys. zł

na wsparcie badań naukowych dla ponad 100

doktorantów;

 złożenie wniosku do UNESCO dotyczącego

utworzenia w SD US Katedry UNESCO (byłaby

to jedenasta w Polsce);

 opracowanie i realizacja programu kształcenia

SD US w j. angielskim;



NAUKA I BADANIA NAUKOWE

 rozpoczęcie, prowadzenie i koordynacja cyklu „Join

US - Stay with US” – wykładów otwartych

z prowadzącymi z zagranicy;

 uruchomienie repozytorium publikacji pracowników

US, prezentujących pełne teksty w trybie open

access (obecnie prawie 1400 prac);

 zintensyfikowanie prac związanych z retrokonwersją

zbiorów bibliotecznych i wprowadzenie 47 735

publikacji do systemu bibliotecznego KOHA;

 stworzenie laboratorium medialnego i radia NiUS;

 opracowanie założeń Polityki Otwartego Dostępu US

oraz Planu działań wdrażania POD w US;



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 kontynuacja rozwoju programu Erasmus+ - uzyskane

dofinansowanie 436 800 euro, uzyskanie karty

Erasmus 2021-2027;

 wprowadzenie aplikacji mobilnej anglojęzycznej

oraz anglojęzycznej strony internetowej dla

pracowników i studentów cudzoziemców;

 uzyskanie dofinansowania projektu DITA - Diverse

Internationalisation of Teacher Education -

378 690,00 euro;

 zawarcie kolejnych funkcjonujących umów

z uczelniami zagranicznymi (East European

University, Universidad de Sevilla, ISMA University

of Appleid Sciences, Hochschule fuer Wirtschaf und

Recht Berlin, Petro Mohyla Black Sea National

University, Bernardo O'Higgins University,

Otgontenger University, Vaal University

of Technology, Lund University - Institute of Avian

Research);



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 organizacja i monitorowanie procesu kształcenia

w warunkach epidemii Sars-CoV-2;

 uporządkowanie realizacji praktyk zawodowych na US;

 wdrożenie procedury w sprawie nostryfikacji dyplomów

ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania

ukończenia studiów na określonym poziomie;

 dokonanie reorganizacji oferty edukacyjnej dla

studentów przyjeżdżających w ramach wymiany

międzynarodowej;

 uregulowanie kwestii awansów pracowników

zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych;

 zainicjowanie działań na rzecz obniżenia kosztów

procesu dydaktycznego na US (w tym nadgodzin);

 zainicjowanie tłumaczenia na język angielski

dokumentów z obszaru kształcenia;

 szkolenia wewnętrzne w zakresie podniesienia

kompetencji dydaktycznych i językowych istotnych dla

współpracy z zagranicą;



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 koordynowanie realizacji programu MEiN co do zajęć

wyrównawczych dla studentów pierwszego roku

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych

studiów magisterskich;

 wsparcie dla studentów i naukowców z Białorusi

przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021,

w tym: w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”

w sprawach pomocy i stypendiów NAWA dla studentów

i naukowców, w roku akademickim 2020/2021;

 wdrożenie rozwiązań systemowych obejmujących:

zmianę i przebudowę programu E-PRODZIEKAN dla

sprawniejszej obsługi nauczycieli akademickich

i studentów;

 wdrażanie nowych narzędzi informatycznych

na potrzeby kształcenia, w tym przystąpienie

do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching;

 utrzymanie poziomu naboru studentów z poprzedniego

roku - pomimo pandemii i niżu demograficznego;



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO 

ORAZ Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ

 rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy, Dyrekcja Generalna Lasów

Państwowych, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police"

S.A., Gmina Międzyzdroje, Gmina Kołbaskowo, Urząd

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.,

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR"

Szczecin S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Północna

Izba Gospodarcza, Fundacja im. Św. Wojciecha

(Adalbert Stiftung);

 wprowadzenie nowoczesnych działań promocyjnych

(Uczelnia na znaczkach pocztowych, reklama

na zawodach hippicznych, etc.);

 połączenie promocji z działalnością charytatywną

(serduszka dla Zachodniopomorskiego Hospicjum

dla Dorosłych i Dzieci);



UMOŻLIWIENIE ROZWOJU PRACOWNIKOM 

DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 opracowanie nowych postanowień:

a) regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego;

b) regulaminu pracy;

c) regulaminu wynagradzania;

d) regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie

Szczecińskim;

e) regulaminów dotyczących zamówień publicznych;

f) regulaminów dotyczących podziału nagród

dla pracowników będących nauczycielami akademickimi

oraz pracowników administracyjnych i obsługi;

 opracowanie projektu Kodeksu etyki nauczyciela

akademickiego;

 ujednolicenie statusu prawnego i obowiązków

sprawozdawczych dla pełnomocników Rektora;

 rozpoczęcie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania

Dokumentacją;

 ujednolicenie systemu normatyw archiwalno-kancelaryjnych

na potrzeby EZD;



UMOŻLIWIENIE ROZWOJU PRACOWNIKOM 

DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 rozpoczęcie działalności Komisji antymobbingowej;

 zainicjowanie działalności Komisji pojednawczej;

 rozwinięcie systemu szkoleń wewnętrznych, w których

wzięło udział 2043 osoby (niektórzy pracownicy wzięli

udział w większej liczbie szkoleń);

 wprowadzenie możliwości finansowania podnoszenia

kwalifikacji przez pracowników (studia podyplomowe,

certyfikowane szkolenia, etc.) poza ofertą Uczelni;

 wprowadzenie internetowego repozytorium szkoleń

w formule „pracownik dla pracowników”;

 wprowadzenie bezpłatnego oprogramowania Microsoft 365

(pakiet Office) dla wszystkich pracowników

 wprowadzenie elektronicznej legitymacji służbowej

nauczyciela akademickiego;

 wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków

komisji dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych,

a także członków komisji pojednawczej i antymobingowej;



INICJATYWY NA RZECZ PRACOWNIKÓW

DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 utworzenie Centrum Analiz Strategicznych;

 wzmocnienie opieki informatycznej jednostek

organizacyjnych Uczelni - liczba zgłoszeń: 6367

(01.09.2020 - 15.10.2021);

 wdrożenie Pracowniczego Planu Kapitałowego;

 wprowadzenie nowoczesnego systemu

ubezpieczeń majątku Uczelni, poprzedzonego

kompleksowym audytem;

 przeprowadzenie ponad 200 postępowań

przetargowych (Prawo zamówień publicznych),

w tym w ramach projektów międzynarodowych;

 usunięcie awarii systemu przeciwpożarowego

w DS3 – początkowy koszt 750 tys. zł –

zaangażowanie Kanclerza zmniejszyło nakłady

o 700 tys. zł;



INICJATYWY NA RZECZ PRACOWNIKÓW

DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 przygotowanie ram prawnych i organizacyjnych

dla nowej instytucji sygnalistów;

 wzmocnienie i uporządkowanie doradztwa prawnego

dla jednostek organizacyjnych Uczelni;

 zbudowanie podstaw prawnych i rozpoczęcie prac

w zakresie dostępności na rzecz osób ze szczególnymi

potrzebami w Uczelni;

 przygotowanie podstaw prawnych do nowoczesnej

i efektywnej oceny pracy pracowników administracji

i obsługi;

 przyznanie rekordowej liczby nagród za rok akademicki

2020/2021dla pracowników administracji i obsługi: 353

nagród;

 organizacja szczepień dla pracowników Uczelni, w tym

organizacja punktu szczepień przy ul. Sowińskiego;

 wprowadzenie programu Medicover z dopłatą;

 wprowadzenie i elastyczne modyfikowanie systemu

działań na rzecz przeciwdziałania COVID-19;



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO

 wprowadzenie nowego Regulaminu Studiów US;

 opracowanie nowych zasad mających na celu

usprawnienie funkcjonowania i organizacji

działalności kół naukowych – strefa kół naukowych;

 stworzenie strefy bezpieczeństwa i wsparcia dla

studentów i doktorantów poprzez dostępność

prorektora ds. studenckich w ramach konsultacji

w trybie tradycyjnym oraz konsultacji online

(możliwość uzyskania indywidualnej pomocy

i wsparcia);

 opracowanie wspólnie z Samorządem Studenckim

nowej formy wyróżnienia dla studentów w postaci

Nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

dla wyróżniających się studentów;

 centralizacja rekrutacji odciążająca nauczycieli

akademickich w zakresie jej prowadzenia;



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO

 wprowadzenie bezpłatnego oprogramowania

Microsoft 365 (pakiet Office) dla wszystkich

studentów;

 wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie

programu E-PRODZIEKAN dla sprawniejszej

obsługi studentów;

 wdrożenie mlegitymacji studenckiej;

 wdrożenie e-indeksu;

 stworzenie usługi "zamów skan" dla studentów

i pracowników dla sprawniejszego dostępu

do materiałów dydaktycznych;



HARMONIZACJA FINANSÓW 

I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

 wymiana dźwigu przeciwpożarowego w budynku

DS-3 przy ul. Kordeckiego 15;

 wykonanie drogi pożarowej z zagospodarowaniem

terenu przy ul. Mickiewicza 64;

 remont boksów mieszkalnych w budynku Domu

Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15

w Szczecinie;

 remont sali gimnastycznej wraz z wymianą

instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15;

 remont dachu nad starą aulą w budynku

przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie;



HARMONIZACJA FINANSÓW 

I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

 remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach

na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego

dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii

regionu propagowanie wiedzy, wymiana

doświadczeń” INT 161- I etap;

 budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu

Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Narutowicza nr 17a w Szczecinie

w procedurze zaprojektuj i wybuduj”;

 remont elewacji oraz renowacja pokrycia dachowego

w Ośrodku w Pobierowie;



HARMONIZACJA FINANSÓW 

I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

 Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych

w zakresie projektowania oraz robót budowlanych

dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja

pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku

Instytutu Biologii US przy ul. Wąskiej 13;

 Budowa 16 domków zakwaterowania turystycznego

w Pogorzelicy - w trakcie realizacji;

 Przebudowa części budynku przy ul. Żołnierskiej 51

na potrzeby Archiwum w trakcie realizacji;

 Przebudowa budynku nr 1 w Kampusie Uniwersytetu

Szczecińskiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie -

w trakcie realizacji;

 Przebudowa budynku nr 5 przy al. Piastów 40b

w Szczecinie - w trakcie realizacji;



HARMONIZACJA FINANSÓW 

I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

Dodatkowe środki z Ministerstwa Nauki i Edukacji

15.539.000 zł

Środki projektowe (bez NCN)

19.143.174,39 zł 

34.682.174,39 zł 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


