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NAUKA I BADANIA NAUKOWE
 bardzo dobry wynik ewaluacji (tylko jedna dyscyplina

otrzymała kategorię B; pozostałe dyscypliny
otrzymały kategorię B+ (13 dyscyplin) i A
(4 dyscypliny); złożono 9 odwołań z dużymi szansami
na sukces;

 ujednolicenie regulaminów organizacyjnych, struktur
i sposobu działania centrów badawczych;

 wprowadzenie regulaminu realizacji usług
świadczonych przez centra badawcze na zlecenie
podmiotów zewnętrznych;

 wprowadzenie regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej Uniwersytetu
Szczecińskiego;

 powstanie Repozytorium Publikacji i Biblioteki
Cyfrowej US, które pod koniec czerwca br. liczyło
4 122 publikacje naukowe pracowników US oraz 27
rozpraw doktorskich;

 wprowadzenie Wydawnictwa Naukowego US
na Platformę Wydawców Web of Science;



NAUKA I BADANIA NAUKOWE

 pozyskanie projektów naukowych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
na łączną kwotę 1 633 198 zł;

 pozyskanie dwóch projektów finansowanych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

a) program Polska Metrologia pt. ”Ocena wpływu
metrologii na gospodarkę w Polsce”,
kierownik projektu: dr hab. Małgorzata
Tarczyńska – Łuniewska, prof. US - 387 444,00
zł;

b) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
„Monumenta Poloniae Cartographica –
Pomniki kartografii ziem polskich”, kierownik
projektu: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US -
750 000,00 zł.



NAUKA I BADANIA NAUKOWE
 działalność zespołu ds. otwartego dostępu pod

kierownictwem prof. dr hab. Anny Cedro,
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu
do publikacji naukowych i danych badawczych, w tym
wprowadzenie nowej strony internetowej dotyczącej
zagadnień Otwartej Nauki, gdzie można znaleźć
informacje na temat otwierania publikacji naukowych
i danych badawczych oraz narzędzi pozwalających
je otwierać;

 wsparcie finansowe motywacji pracowników
do publikowania wybitnych publikacji naukowych
(w okresie sierpień 2021- czerwiec 2022 - 2 256,4
mln zł);

 doskonalenie narzędzi motywacyjnych skierowanych
do nauczycieli akademickich:

a) zasad przyznawania i wysokości dodatkowego
wynagrodzenia za wybitne publikacje;

b) Regulaminu podziału funduszu nagród i ich
przyznawania nauczycielom akademickim w US.



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 organizacja i monitorowanie procesu kształcenia

w warunkach epidemii SARS-CoV-2;
 kontynuowanie zainicjowanych działań na rzecz

obniżenia kosztów procesu dydaktycznego na US;
a) racjonalizacja planowania i organizacji zajęć

dydaktycznych;
b) wprowadzenie wykładów ogólnouczelnianych –

uatrakcyjnienie oferty i racjonalizacja kosztów
kształcenia;

 uzyskanie finansowania MEiN na realizację
dodatkowych zajęć wyrównawczych dla osób
rozpoczynających studia stacjonarne w US w roku
akademickim 2021/2022;

 uporządkowanie procedury tłumaczeń treści
z programów studiów, w tym efektów uczenia się
do suplementów dyplomów dla studentów US;

 realizacja V edycji Programu Legii Akademickiej;



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 wprowadzenie możliwości realizacji drugiej płatnej

dodatkowej specjalności przez studentów;
 umożliwienie studentom wyboru przedmiotów

dodatkowych realizowanych poza programem studiów;
 udział w procesie organizacji różnorodnych form

kształcenia dla uchodźców z Ukrainy, w szczególności
kursów języka polskiego;

 reorganizacja działalności Chóru Uniwersytetu
Szczecińskiego;

 uzyskanie finansowania w ramach programu „Doskonałość
dydaktyczna uczelni” - 717 085.00 zł, opracowanie
docelowego modelu zarządzania procesem kształcenia;

 podpisanie umowy z ministerstwem w sprawie zlecenia
przez Ministra Edukacji i Nauki wykonania zadania
w dziedzinie nauczania polegającego na realizacji
kwalifikacyjnych studiów podyplomowych:

a) Etyka dla Nauczycieli;
b) Doradca rodziny.



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 zakończenie procesu tworzenia Centrum Edukacji

Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu
Szczecińskiego (pracownia radiowa i telewizyjna);

 popandemiczny wzrost liczby wyjazdów zagranicznych
w ramach realizowanych projektów naukowo-
badawczych, pozyskanych grantów oraz środków
z dotacji podmiotowej i celowej: 168 wyjazdów
w 2021 r. wobec 378 wyjazdów do początku września
2022 r.;

 kontynuacja rozwoju programu Erasmus+ Akcja 1 -
koordynacja programów mobilności o łącznym
dofinansowaniu powyżej 1 300 000 EUR;

 zawarcie kolejnych umów z uczelniami zagranicznymi:
Kherson State University, Ohio State University,
Caucasus International University, Barleti University,
University VITEZ, Batman University;

 podpisanie umowy z Uniwersytetem w Greifswaldzie
(Niemcy) dotyczącej prowadzenia polonistyczno-
germanistycznych wspólnych studiów nauczycielskich;



KSZTAŁCENIE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 zakończenie działań wspierających instytucjonalną
zdolność US do przyjmowania studentów
i pracowników z zagranicy (Projekt Welcome
to Poland), w tym zewnętrzne oznakowanie
budynków w j. angielskim, tłumaczenie dokumentów
wewnętrznych na j. angielski, szkolenia w trybie
self-study dla studentów i pracowników dot.
prowadzenia zajęć w j. angielskim, zarządzanie
projektami międzynarodowymi, uniwersyteckie
rozmówki polsko-angielskie;

 przystąpienie do międzynarodowego konsorcjum,
mającego na celu stworzenie sieci w ramach
European Universities Initiative;

 dołączenie Uczelni do Baltic University Programme –
sieć ponad 225 uczelni i instytucji szkolnictwa
wyższego, głównie z basenu Morza Bałtyckiego;



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO 

ORAZ Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ

 rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
a) powołanie Katedry UNESCO na rzecz

Zrównoważonego Rozwoju Społecznego przy Szkole
Doktorskiej US na Uniwersytecie Szczecińskim;

b) Fundacja im. św. Wojciecha w Krefeld (wizyta
byłego Prezydenta RFN Joachima Gaucka);

c) Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych w Szczecinie;

d) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie;

e) Polskie Radio Szczecin;
f) porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia

współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO 

ORAZ Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ

 rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
g) Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej;
h) Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego;
i) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja

Turystyczna w Szczecinie;
j) Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji

Pracy;
k) Gmina Dobra;
l) Gmina Goleniów;
m) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO 

ORAZ Z ADMINISTRACJĄ LOKALNĄ

 aktywna polityka komunikacyjna 
– Uczelnia w mediach:

Medium Liczba informacji 

Prasa 877 

Radio 1176 

TV 434 

Portale internetowe 6914 

Razem 9401 
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UMOŻLIWIENIE ROZWOJU PRACOWNIKOM 
DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 opracowanie nowych postanowień dotyczących:
a) nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu

Szczecińskiego;
b) powołania Komisji Rektorskiej ds. Społecznej

Odpowiedzialności Uczelni w Uniwersytecie
Szczecińskim;

c) podpisania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności
Uczelni – 2 czerwca 2022 r.;

d) zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony
osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie
Szczecińskim (regulacje dotyczące tzw. sygnalistów);

e) przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie
Szczecińskim; w tym powołania Komisji ds. równego
traktowania w Uniwersytecie Szczecińskim;

f) zasad funkcjonowania i trybu powoływania Komisji
Pojednawczej w Uniwersytecie Szczecińskim;



UMOŻLIWIENIE ROZWOJU PRACOWNIKOM 
DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 opracowanie nowych postanowień dotyczących:
a) realizacji uprawnień osób ze szczególnymi

potrzebami w Uniwersytecie Szczecińskim
(kolejny etap wdrażania idei dostępności
Uczelni);

b) uchwalenia Kodeksu etyki nauczyciela
akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego;

c) Polityki antykorupcyjnej Uniwersytetu
Szczecińskiego;

d) przyjęcia Planu Równości, w tym Planu
Równości Płci na lata 2022-2024 (niezbędny
dokument dla udziału Uczelni w wielu
projektach i przedsięwzięciach finansowanych
ze środków zewnętrznych).



UMOŻLIWIENIE ROZWOJU PRACOWNIKOM 
DOSKONALENIE STRUKTUR UCZELNI

 udostępnienie platformy e-learningowej do nauki języków obcych
eTutor dla społeczności akademickiej na okres 3 miesięcy (marzec-
maj 2022 roku);

 przygotowanie wdrożenia EZD (stworzenie podstaw prawnych
i organizacyjnych, pierwszy etap szkoleń);

 wdrożenie dalszych rozwiązań informatycznych w ramach
projektu „Uczelnia w chmurze Microsoft”;

 zakończenie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego
do gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych w zakresie
osiągnięć i aktywności naukowych - Bazy Osiągnięć Pracowników;

 wdrożenie umowy ramowej na realizację dostaw komputerów,
laptopów, drukarek i innych tego typu urządzeń;

 przystąpienie Uczelni do programu Microsoft Learn for Educators.
MSLE – szkolenia wykładowców z najnowszych technologii
informatycznych Microsoft, w tym certyfikacji na poziomie
Microsoft Certified Educator;

 przedłużenie współpracy z platformą edX do roku 2024 – bezpłatny
dostęp do ponad 100 kursów online (MOOC);

 obsłużenie przez pracowników UCI 4194 zgłoszeń problemów
informatycznych.



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO
 wdrożenie dalszych rozwiązań systemowych

obejmujących: zmiany i przebudowę platformy
dla studentów i doktorantów e-proDziekan
dla sprawniejszej obsługi studentów przez
pracowników administracji oraz dla nauczycieli
akademickich, studentów i doktoratów;

 zakończenie procedury wdrażania mLegitymacji
studenckiej, bezpośrednio powiązanej z bezpłatną
aplikacją mObywatel, aplikacją mobilną;

 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);

 wprowadzenie procedur w zakresie dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. procedur
administracyjnych, spraw toku studiów w US
oraz stron www;



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO
 opracowanie nowego Regulaminu Studiów US;
 centralizacja rekrutacji: przygotowanie kryteriów,

zasad i opracowanie uchwały Senatu dotyczącej
rekrutacji na rok akademicki 2022/2023;
przygotowanie, wspólnie z administratorami
systemu programu do rekrutacji ERK; kierowanie
rekrutacją na pierwszy rok studiów w roku
akademickim 2022/2023; przygotowanie założeń
i nadzór nad prowadzeniem rekrutacji przez
Komisje wydziałowe;

 przystąpienie do programu ogólnopolskiej
rekrutacji IRKa;

 prowadzenie i organizacja przez Akademickie
Biuro Karier dodatkowych bezpłatnych praktyk
dla studentów, prowadzenie indywidualnego
doradztwa zawodowego, szkoleń zewnętrznych
oraz specjalistycznych kursów językowych;

 powołanie Rzecznika Praw Studenta.



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA STUDENCKIEGO

stworzenie bezpiecznych warunków do studiowania          
dla studentów z Ukrainy po 24.02.2022 r.:

a) opracowanie procedur przyjmowania i przeniesienia
na studia na Uniwersytecie Szczecińskim
oraz procedur przeniesienia z innych uczelni,

b) działania wsparcia i pomocy w zakresie,
zakwaterowania, opłat w domach studenckich,
pomocy finansowej obejmującej studentów
z Ukrainy,

c) przystąpienie do programu NAWA Solidarni
z Ukrainą,

d) stworzenie kursów językowych z języka polskiego
dla obywateli Ukrainy,

e) stworzenie punktu konsultacyjnego w godz.
popołudniowych dla kandydatów na studia z Ukrainy.



HARMONIZACJA FINANSÓW 
I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

Przykładowe inwestycje i remonty
 Budynek nr 1 przy al. Piastów 40B (kontynuacja)

11.399.808,50 zł brutto (bez wyposażenia)
Dofinansowanie Prezydenta Miasta Szczecin                        

w wysokości 5.956.733,73 zł. 
 Budynek nr 5 przy al. Piastów 40B (kontynuacja)

5.170.271,43 zł brutto (bez wyposażenia)
Dofinansowanie Prezydenta Miasta Szczecin                        

w wysokości 2.433.202,07 zł. 
 Ośrodek w Pogorzelicy (kontynuacja)

Budowa 16 tymczasowych budynków zakwaterowania 
turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu                  

i niezbędną infrastruktura techniczną 
4.516.315,09 zł brutto (bez wyposażenia).



HARMONIZACJA FINANSÓW 
I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

 Dom Studencki nr 3 „Kordecki”
Koszt zadania - 6.722.864,98 zł brutto 

Dofinansowanie z MEiN w wysokości 4.300.000 zł; 
 Remont pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 64/66

Łączny koszt 1.398.000,00 zł brutto;
 Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy                    

w Pobierowie 
Zagospodarowanie terenu - opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z realizacją I etap 
- 104.525,00 zł brutto.



HARMONIZACJA FINANSÓW 
I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

Łączne wydatki na remonty 
1 579 510,91 zł 

Łączne wydatki na inwestycje 
12 745 590,86 zł



HARMONIZACJA FINANSÓW 
I STWARZANIE SZANS NA ROZWÓJ

Dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki 

14 257 255 zł

Środki projektowe (bez NCN)

4 092 216  zł 

18 349 471  zł 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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