
Załącznik 1 

 

Plan działalności 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

na rok 2023 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023                                                              
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez 

ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 

stopień realizacji celu1) 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu2) 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym3) 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy plan 

1 2 3 4 5 6 

1 Monitorowanie 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia  

odpowiedniej  jakości 

kształcenia. 

1.Potwierdzenie 

jakości w trakcie 

akredytacji PKA i 

KRASZPiP. 

2.Wysoka ocena 

merytoryczna 

procesu 

dydaktycznego przez 

studentów w 

ankietach. 

100% 1.Analiza potrzeb 

kadrowych w 

odniesieniu do 

profilu 

praktycznego i 

standardów 

kształcenia. 

2.Prowadzenie 

dokumentacji 

procesu 

dydaktycznego. 

3.Modyfikacja 

programów 

kształcenia zgodnie 

z rekomendacją 

PKA. 

Strategia rozwoju 

Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej im. 

Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie na 

lata 2020-2024 

2 Przystosowanie 

warunków kształcenia 

do potrzeb osób 

/studentów/  z 

niepełnosprawnościami 

1.Działania na rzecz 

studentów 

niepełnosprawnych. 

2.Usuwanie barier na 

które napotykają 

osoby z 

niepełnosprawnością. 

100% Doposażenie 

sprzętu, którego 

użytkowaniem 

zainteresowani są 

studenci w celu 

usprawnienia 

kształcenia. 

Strategia rozwoju 

Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej im. 

Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie na 

lata 2020-2024 

3 Modernizacja 

obiektów PUZiM 

1.Wykonanie 

projektu budowy i 

wyposażenia CIiTT. 

2.Przebudowa z 

rozbudową budynku 

dydaktycznego. 

100% 1.Zabezpieczenie 

środków 

finansowych w 

budżecie. 

2.Wyłonienie 

wykonawcy zgodnie 

Plan Inwestycyjny 

Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej im. 

Ignacego 

Mościckiego w 

 
1) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, 

którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
2) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego 

dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji 

tego celu. 
3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać 

jego nazwę. 



z ustawą Prawo 

zamówień,  

publicznych 

Ciechanowie na 

lata 2020-2025 

4 Doskonalenie 

współpracy z 

otoczeniem społeczno-

gospodarczym w 

zakresie realizacji 

praktyk zawodowych 

na studiach. 

1.Zwiększenie liczby 

porozumień 

zawartych między 

podmiotami z 

otoczenia społeczno-

gospodarczego a 

PUZiM. 

2.Zwiększające się 

zainteresowanie 

studiami na 

kierunkach 

proponowanych 

przez PUZiM. 

100% 1.Kształtowanie 

pozytywnych relacji 

PUZiM w 

Ciechanowie z 

otoczeniem 

społeczno-

gospodarczym i 

budowanie 

pozytywnego 

wizerunku Uczelni. 

2.Wykorzystanie 

nowoczesnych form 

promocji. 

Strategia rozwoju 

Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej im. 

Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie na 

lata 2020-2024 

5 Doskonalenie 

fachowości i 

umiejętności kadry 

dydaktycznej i 

administracyjnej 

poprzez wspieranie 

podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych. 

1.Podnoszenie 

kwalifikacji. 

2.Wnioski o 

finansowanie 

rozwoju naukowego. 

100% 1.Motywowanie 

pracowników w 

celu podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych i 

naukowych. 

2.Wdrożenie 

instrukcji dla 

wnioskodawców na 

podstawie 

Regulaminu 

korzystania ze 

środków subwencji 

przeznaczonej na 

rozwój naukowy 

nauczycieli 

akademickich 

PUZiM. 

Strategia rozwoju 

Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej im. 

Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie na 

lata 2020-2024 

 

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do 

realizacji w roku 2023  

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części 

budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania 

projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz 

podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Podzadania budżetowe 

służące realizacji celu4) 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1 Podniesienie poziomu 

nauczania  oraz 

poszerzenie oferty 

edukacyjnej. 

Wskaźniki 

zdawalności CKE 

EM-75% 

EPKWZ-100% 

 

 

 
6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w 

kolumnie 2. 



2 Doskonalenie 

infrastruktury 

informatycznej do 

realizacji zadań w 

zakresie dydaktyki i 

administracji. 

Nieprzerwane działanie 

systemów oraz 

bezpieczeństwo. 

1.Prawidłowe 

utrzymywanie 

serwerów 

internetowych. 

2.Zabezpieczenie 

sieci LAN. 

3.Kontrola 

antywirusowa. 

100%  

…     

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023 
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 4) 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1 Podejmowanie 

inicjatyw w celu 

rozwoju działalności   

badawczej nauczycieli 

akademickich. 

1.Ilość pozyskanych 

grantów/projektów. 

2.Liczba publikacji z 

afiliacją PUZiM 

3 

 

5 

1.Pozyskiwanie grantów 

badawczych. 

2.Publikowanie prac 

naukowych przez 

pracowników. 
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