
Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na 

koniec roku, którego dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1

Kontynuowanie przygotowań do 

uruchomienia na każdym wydziale 

specjalności prowadzonej 

równolegle lub wyłącznie  w 

języku angielskim.

liczba zatwierdzonych programów 

studiów
co najmniej 1 na WM,  WN,  WPiT

1. WM - opracowany program 

studiów (zadania 1-6)

2. WN - przeprowadzona analiza 

możliwości prowadzenia 

specjalności w języku angielskim 

(zadania 1-3)-na RW podjęto 

deyzje o nie uruchamianiu 

specjalności w roku 2014

3. WPiT -  nie zrealizowano  

zadania od 5-6- przesunięto do 

realizacji na 2015 rok

4. WE - nie ujął w swoich planach 

tego celu

1. Powołanie zespołów programowych; 

2. Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć w 

języku angielskim 

3. Konsultacje na Radzie Wydziału 

4. Opracowanie harmonogramu prac związanych z 

uruchomieniem nowej specjalności w jęz. 

angielskim;

5.  Konsultacje ze środowiskiem biznesu

6. Opracowanie lub aktualizacja i zatwierdzenie 

programu kształcenia 

W przypadku WM realizacja zadań od pkt 6

W przypadku WPiT realizacja zadań od pkt 5

1. Powołanie zespołów programowych; 

2. Analiza możliwości prowadzenia specjalności w języku 

angielskim

3. Konsultacje na Radzie Wydziału 

4. Opracowanie harmonogramu prac związanych z 

uruchomieniem nowej specjalności w jęz. angielskim;

5.  Konsultacje ze środowiskiem biznesu

6. Opracowanie lub aktualizacja i zatwierdzenie programu 

kształcenia 

Nie dotyczy Wydziału Elektrycznego

2

Kontynuowanie przygotowań do  

uruchomienia studiów 

podyplomowych w języku 

angielskim adresowanych do 

zagranicznych nauczycieli szkół 

morskich w zakresie metodyki 

prowadzenia zajęć na 

nowoczesnych symulatorach oraz 

urządzeniach laboratoryjnych.

liczba podyplomowych studiów co najmniej 1 na WM,  WN, 

1. wyniki analizy możliwości 

prowadzenia studiów 

podyplomowych w języku 

angielskim,(WN,WM)

2. wyniki konsultacji z Wydziałową 

Komisją Programową i kadrą 

dydaktyczną (WN, WM)

3. opracowany program studiów 

podyplomowych (WM)

4. uruchomienie kursu w języku 

angielskim (WE)

1. Analiza możliwości prowadzenia specjalności w 

języku angielskim

2. Konsultacje na Radzie Wydziału 

3. Opracowanie harmonogramu prac związanych z 

uruchomieniem nowej specjalności w jęz. 

angielskim;

4.  Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć w 

języku angielskim 

5. Opracowanie lub aktualizacja programu 

kształcenia 

6. Powołanie kierownika studiów podyplomowych.

W przypadku WM realizacja zadań od pkt 5.

WN-przeprowadzono analizę możliwości uruchomienia studiów 

podyplomowych w języku angielskim, w wyniku której władze 

wydziału uznały, że WN nie jest gotowy do ich uruchomienia w 

roku 2014 -cel przeniesiono na następny rok.

WM - przeprowadzono analizę możliwości uruchomienia studiów 

podyplomowych w języku angielskim, omówiono i wybrano 

tematykę studiów oraz opracowano program studiów 

podyplomowych.

WE- uruchomiono kurs realizowany przez pracowników WE w 

języku angielskim

3

Zwiekszęnie liczby studentów 

zagranicznych studiujących w 

AMG.

liczba studentów zagranicznych w 

AMG

nie mniej niż 20% wzrost w stosunku do 

roku poprzedniego 

50%

1. Przygotowanie do uruchomienia na każdym 

wydziale specjalności prowadzonej równolegle lub 

wyłącznie  w języku angielskim.

2. Promowanie AMG na uczelniach zagranicznych 

oraz targach studenckich

3. Przygotowanie oferty szkoleniowej przez 

wydziały,

4. Opracowanie folderów, informacji w wersji 

elektronicznej i ogłoszenia w j. angielskim.

1. na wydziałach  przeanalizowano czy istnieje kadra zdolna 

do prowadzenia zajęć w j.angielskim.

2.WPiT, WN - Podjęto decyzję o nie uruchamianiu w roku 

2014 specjalności w języku angielskim 

2. Na WN zatwierdzono programy kształcenia

3. nie zrealizowano pkt 2 i 4

4

Zatrudnianie na każdym z 

wydziałów profesorów 

zagranicznych, na zasadzie 

umowy zlecenia lub na etacie 

profesora wizytującego.

liczba profesorów zagranicznych w 

każdym roku akademickim 

realizujących nie mniej niż po 60  

godzin dydaktycznych

co najmniej 2 na każdym wydziale

WN- 2

WM- 2

WE - 2

WPiT- 2

1. Ogłoszenie konkursów na stanowisko profesora 

na zaprzyjaźnionych uczelniach zagranicznych

2. Nawiązanie współpracy, podpisanie umowy z 

profesorami w ramach prowadzonych kierunków 

studiów

1. Ogłoszono konkursy na zatrudnienie 

2. Podjęto rozmowy w wyniku których nawiązano współpracę i 

podpisano umowy. 

WPiT - podjęto współpracę z ośrodkami naukowymi w 

Kaliningradzie oraz Ruzemberku (Słowacja) - umów z 

profesorami nie podpisano

lp. Cel

                                                      dla działu/działów administracji rządowej:……………Nie dotyczy …………………………………………………………………………….
2)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Akademii Morskiej w Gdyni 
1)

za rok 2014

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Najważniejsze planowane  zadania służące 

realizacji celu
4) Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

5)

Mierniki określające stopień realizacji celu
3)



5

Przygotowanie projektów 

modernizacji i rozwoju 

infrastruktury naukowo badawczej 

oraz socjalnej uczelni, tak aby 

zgłaszać projekty we wszystkich 

konkursach finansowanych  ze  

środków  europejskich,  w których 

mogą uczestniczyć uczelnie 

wyższe. 

ocena dokumentacji konkursowej

pozytywnie oceniona pod względem 

formalnym dokumentacja konkursowa 

złożona w unijnych projektach 

infrastrukturalnych oraz programach 

operacyjnych, w których może 

uczestniczyć uczelnia

WM - pozytywna ocena projekt 

RIDAM

WE-  pozytywna ocena projekt 

RIDAM

1. Konsultacje na Kolegium Rektorskim.

2. Przygotowanie przez Pion Kanclerza założeń do 

projektów związanych z rozwojem infrastruktury

3. Przygotowanie przez Dziekanów założeń do 

projektów z zakresu rozwoju aparatury naukowo-

badawczej i laboratoriów dydaktycznych

4. Identyfikacja projektów UE, w których może 

uczestniczyć AMG

5. Opracowanie dokumentacji konkursowej.

1. Przygotowanie przez Pion Kanclerza założeń do projektów 

związanych z rozwojem infrastruktury.

2.. Przygotowanie przez Dziekanów założeń do projektów z 

zakresu rozwoju aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów 

dydaktycznych.

3. Opracowanie i weryfikacja dokumentacji konkursowej.

4. Złożenie dokumentacji 

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na 

koniec roku, którego dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na 

koniec roku, którego dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

1

Uruchomienie studiów

 doktoranckich na Wydziale 

Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa

Liczba dyscyplin, w których 

uruchomione będą studia 

doktoranckie

1 1

1. Konsultacje ze środowiskiem biznesu.

2. Opracowanie programu kształcenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

3. Zatwierdzenie programu kształcenia przez RW,

4. Powołanie kierownika studiów,

5. Podjęcie działań promocyjnych; określenie 

warunków i terminów  rekrutacji;

1. Powołanie komisji, stworzenie koncepcji, opracowanie 

regulaminu studiów doktoranckich, zatwierdzenie regulaminu 

przez Senat

2. Opracowanie programu studiów z godnie z obowiązującymi 

przepisami; powołanie kierownika studiów;  

3. Podjęcie działań promocyjnych; określenie warunków i 

terminów  rekrutacji; ogłoszenie wyników rekrutacji

4. Uruchomienie naboru na studia doktoranckie w dyscyplinie 

Towaroznawstwo

2

Prowadzenie polityki kadrowej w 

uczelni tak aby nie było pośród 

pracowników uczelni adiunkta, 

który nie posiadałby co najmniej 

jednej publikacji w periodykach z 

bazy Journal Citation Reports 

(JCR) lub bazy European 

Reference Index for the 

Humanities (ERIH)

% adiunktów na wydziale 

posiadających co najmniej 1 

publikację w JCR lub ERIH

25

WE - 23%

WM - 25%

WN - 16,6%

WPiT - 17,5%

1. Ocena liczby publikacji zrealizowanych przez 

adiunktów.

2. Rozpowszechnienie informacji o konferencjach i 

czasopismach z bazy JCR, w których można 

publikować artykuły.

3. Dofinansowanie publikacji ze środków na 

badania statutowe.

1. Ocena liczby publikacji zrealizowanych przez adiunktów.

2. Rozpowszechnienie informacji o konferencjach i czasopismach 

z bazy JCR, w których można publikować artykuły.

3. Dofinansowanie publikacji ze środków na badania statutowe.

3

Zwiększenie wskaźnika 

składanych lub realizowanych 

przez zespoły z każdego wydziału 

aplikacji, w konkursach na 

projekty naukowo-badawcze i 

rozwojowe finansowane ze 

środków NCN, NCBiR oraz 

europejskich.

liczba aplikacji składanych rocznie

1 lub 2 aplikacje składane przez każdą 

katedrę (dwie w przypadku nieprzyjęcia 

wniosku w pierwszym rozdaniu)

WE- złożono 3 aplikacje 

WM - złożono 2 aplikacje 

WN - zlożono 10 aplikacji 

WPiT - złożono 9 aplikacji

1. Pomoc Pionu Prorektora ds. Nauki w 

przygotowaniu wniosków do NCN, NCBiR oraz UE

2. Pomoc instytucjonalna w realizacji grantów.

3. Rozwój współpracy naukowej z innymi 

jednostkami naukowymi lub uczelniami oraz 

przemysłem.

1. Pomoc w przygotowaniu wniosków do NCN, NCBiR oraz UE

2. Pomoc instytucjonalna w realizacji grantów.

3. Rozwój współpracy naukowej z innymi jednostkami naukowymi 

lub uczelniami oraz przemysłem.

lp.

lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu
3)

Najważniejsze planowane  zadania służące 

realizacji celu
4)

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu
3)

Najważniejsze planowane  zadania służące 

realizacji celu
4) Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

5)

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów  roku 2014 ...............Brak..........................
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
5)

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2014 ...............Nie dotyczy..........................
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 



4. 

Wzrost liczby studentów 

kształconych zgodnie z konwencją 

STCW w ogólnej liczbie 

studentów uczelni

udział studentów kształconych 

zgodnie z konwencją STCW w 

ogólnej liczbie studentów uczelni

38%
stacjonarne 48,7 %

ogółem 39,5 %

1.Promocja kierunków kształcących zgodnie z 

wymaganiami konwencji STCW w szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

2. Udział w targach edukacyjnych.

3. Uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

4. Przeprowadzenie kampanii reklamowej.

5. Organizowanie dni otwartych Uczelni.

6. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w 

zakresie organizacji dla uczniów tych szkół zajęć 

edukacyjnych i prowadzenia wykładów 

tematycznych.

1.Promocja kierunków kształcących zgodnie z wymaganiami 

konwencji STCW w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 

całego kraju.

2. Udział w targach edukacyjnych.

3. Uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

4. Przeprowadzenie kampanii reklamowej.

5. Organizowanie dni otwartych Uczelni.

6. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi.w zakresie 

organizacji dla uczniów tych szkół zajęć edukacyjnych 

5.

Poprawa stanu technicznego oraz 

rozbudowa i modernizacja 

obiektów Uczelni poprzez 

zakończenie realizacji zadań 

inwestycyjnych finansowanych ze 

środków własnych oraz z 

funduszy europejskich

dokonanie odbioru ostatecznego 

wykonanych robót budowlanych

odbiór robót budowlanych skutkujący 

wydatkowaniem kwoty co najmniej 

4.000.000

odbiór robót budowlanych 

skutkujący wydatkowaniem kwoty 

5.700.000 zł

1.Realizacja zadań zgodnie z planem remontów na 

rok 2014 zatwierdzonym przez Kanclerza AMG.

2. Przebudowa kotłowni na bibliotekę w budynku C.

3. Remont i nadbudowa budynku I.

4. Przebudowa poddasza budynku F
Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 

roku 2020 - Plan realizacji kierunków priorytetowych 

polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej :                                

1. Rozwój szkolnictwa, nauki i badań morskich                               

1.1. Kształtowanie warunków w celu osiągnięcia pozycji 

lidera w kształceniu kadr morskich Europy  

1.1.4 Unowocześnienie bazy dydaktycznej wyższych szkół 

morskich poprzez budowę wysokospecjalistycznych 

laboratoriów

1. Remont i nadbudowa budynku I

2. Przebudowa poddasza budynku F.

3. Przebudowa kotłowni ba bibliotekę w budynku C.

4. Wykonanie zabezpieczeń p.poż w bud C

5. Droga pożarowa dla budynku F

6. Remont elewacji budynku F

7. Remont instalacji c.o. w budynku A i F 

8. Budowa przyłaczywysokoparametrowych dla budynku A, B, F, 

J, K

_________________________
1) 

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2) 
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych .

3 )
Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podań przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) 
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. 

5)
 W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

Dot. celu nr A4 - na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - podjęto współpracę z ośrodkami naukowymi w Kaliningradzie i Ruzemberku (Słowacja)

Dot. celu nr C3 - Wydział  WM nie uzyskał zakładanej wartości ze względu na to, że obecnie finansowanych jest 5 projektów badawczych, w tym jeden z UE i jeden z PBS (NCBiR) co spowodowało zmniejszenie liczby składanych wniosków. 

                               

…………………20.01.2015  …………………

(data)

……………………………………………………………..

(podpis kierownika jednostki)

                                                 Rektor AMG                                   

                                   Prof.zw. dr hab..Piotr Jędrzejowicz


