
Lista działań 2020-2025

tytuł działania nr działania

Utworzenie Centrów Doskonałości i wsparcie ich działalności 1

Identyfikacja wyłaniających się pól badawczych w oparciu o 

kryteria jakościowe i potencjał oraz istotne wsparcie dla ich 

działalności

2

Utworzenie nowych, zintegrowanych biur ds. 

umiędzynarodowienia, grantów i zasobów ludzkich
12

Stworzenie systemu motywacyjnego, szkoleń i wsparcia do 

podejmowania pracy wdrożeniowej
14

Utworzenie Centrów Doskonałości i wsparcie ich działalności 1

Utworzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego oraz rad 

naukowych; zwiększenie roli peer-review w ocenie wyników 

naukowych

4

Identyfikacja, nawiązywanie i wspieranie wysokiej jakości 

partnerstw akademickich
5

Stworzenie i funkcjonowanie programu mobilnościowego dla 

stażystów po doktoracie i profesorów
6

Stworzenie kierunków studiów i kursów w języku angielskim, 

szczególnie w priorytetowych obszarach badawczych, oraz wzrost 

współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia

7

Stworzenie systemu zarządzania talentem dla studentów: 

projekty badawcze, ścieżka rozszerzona, zagraniczne mobilności 

oraz praktyki "co-op"

8

Rekrutacja najlepszych kandydatów do szkół doktorskich oraz 

wsparcie mobilności doktorantów
9

Wdrożenie systemu motywacyjnego, budowania kompetencji 

oraz oceny pracowniczej dla kadry administracyjnej
11
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Utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku i przeprowadzenie 

zewnętrznej ewaluacji
13

Stworzenie systemu motywacyjnego, szkoleń i wsparcia do 

podejmowania pracy wdrożeniowej
14

Podniesienie aktywności Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości
15

Strategie publikacyjne i wpieranie rozbudowy aparatury 

naukowej, szczególnie w Centrach Doskonałości oraz w nowych, 

wyłaniających się polach badawczych

3

Podniesienie aktywności Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości
15

Podniesienie aktywności Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości
15

Wdrożenie systemu motywacyjnego i budowania kompetencji dla 

kadry akademickiej oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji i 

ocenie pracowniczej

10

Rekrutacja najlepszych kandydatów do szkół doktorskich oraz 

wsparcie mobilności doktorantów
9

Utworzenie nowych, zintegrowanych biur ds. 

umiędzynarodowienia, grantów i zasobów ludzkich
12

Wdrożenie systemu motywacyjnego, budowania kompetencji 

oraz oceny pracowniczej dla kadry administracyjnej
11

Utworzenie Centrów Doskonałości i wsparcie ich działalności 1

Stworzenie kierunków studiów i kursów w języku angielskim, 

szczególnie w priorytetowych obszarach badawczych, oraz wzrost 

współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia

7

Stworzenie systemu zarządzania talentem dla studentów: 

projekty badawcze, ścieżka rozszerzona, zagraniczne mobilności 

oraz praktyki "co-op"

8
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Identyfikacja wyłaniających się pól badawczych w oparciu o 

kryteria jakościowe i potencjał oraz istotne wsparcie dla ich 

działalności

2

Strategie publikacyjne i wpieranie rozbudowy aparatury 

naukowej, szczególnie w Centrach Doskonałości oraz w nowych, 

wyłaniających się polach badawczych

3

Identyfikacja, nawiązywanie i wspieranie wysokiej jakości 

partnerstw akademickich
5

Stworzenie i funkcjonowanie programu mobilnościowego dla 

stażystów po doktoracie i profesorów
6

Stworzenie kierunków studiów i kursów w języku angielskim, 

szczególnie w priorytetowych obszarach badawczych, oraz wzrost 

współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia

7

Wdrożenie systemu motywacyjnego i budowania kompetencji dla 

kadry akademickiej oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji i 

ocenie pracowniczej

10

Utworzenie Centrów Doskonałości i wsparcie ich działalności 1

Identyfikacja wyłaniających się pól badawczych w oparciu o 

kryteria jakościowe i potencjał oraz istotne wsparcie dla ich 

działalności

2

Strategie publikacyjne i wpieranie rozbudowy aparatury 

naukowej, szczególnie w Centrach Doskonałości oraz w nowych, 

wyłaniających się polach badawczych

3

Wdrożenie systemu motywacyjnego, budowania kompetencji 

oraz oceny pracowniczej dla kadry administracyjnej
11

Utworzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego oraz rad 

naukowych; zwiększenie roli peer-review w ocenie wyników 

naukowych

4
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Utworzenie uniwersyteckiego Think Tanku i przeprowadzenie 

zewnętrznej ewaluacji
13

Stworzenie kierunków studiów i kursów w języku angielskim, 

szczególnie w priorytetowych obszarach badawczych, oraz wzrost 

współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia

7

Stworzenie systemu zarządzania talentem dla studentów: 

projekty badawcze, ścieżka rozszerzona, zagraniczne mobilności 

oraz praktyki "co-op"

8

Stworzenie systemu motywacyjnego, szkoleń i wsparcia do 

podejmowania pracy wdrożeniowej
14

Wdrożenie systemu motywacyjnego i budowania kompetencji dla 

kadry akademickiej oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji i 

ocenie pracowniczej

10

Utworzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego oraz rad 

naukowych; zwiększenie roli peer-review w ocenie wyników 

naukowych

4

Identyfikacja, nawiązywanie i wspieranie wysokiej jakości 

partnerstw akademickich
5

Identyfikacja wyłaniających się pól badawczych w oparciu o 

kryteria jakościowe i potencjał oraz istotne wsparcie dla ich 

działalności

2

Strategie publikacyjne i wpieranie rozbudowy aparatury 

naukowej, szczególnie w Centrach Doskonałości oraz w nowych, 

wyłaniających się polach badawczych

3

Stworzenie i funkcjonowanie programu mobilnościowego dla 

stażystów po doktoracie i profesorów
6
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