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ul. Miodowa 15
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W odpowiedzi na pismo BFC.320.62.2015/AN z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie
sporządzenia planu działalności jednostki na rok 2016 oraz sprawozdania z jego wykonania,
w załączeniu przesyłam Plan działalności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie na rok 2016.
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Plan działalności
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na rok 2016
Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016.
Mierniki określające stopień
realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

1.
1.

2.
Poprawa stanu
infrastruktury
obiektów
dydaktycznych i
infrastruktury
socjalnej:
- Centrum
Innowacyjnej
Edukacji
Medycznej,
- Ośrodek
Wypoczynkowy
PUM w
Dziwnowie,
- Hala sportowa,

3.

Podnoszenie
kompetencji
dydaktycznych
nauczycieli
akademickich

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

5.

6.

Stopień
zaawansowania
inwestycji i
remontów

1kpl.

1144 m²

1 kpl.

- Domy
studenckie

2.

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
plan
4.

750 m²

Wykonanie
dokumentacji
projektowej
Budowa Ośrodka
Wypoczynkowego

Wykonanie
dokumentacji
projektowej
Remont domów
studenckich
(dostosowanie do
potrzeb osób
niepełnosprawnych)

128

Organizowanie kursów
metodologicznych w
języku angielskim

Liczba
zakupionego
sprzętu i
aparatury

1

Liczba licencji baz
danych

1

Poszerzenie,
unowocześnienie
narzędzi
dydaktycznych
(zakupy aparatury i
sprzętu, podręczników
w wersji
elektronicznej, licencji

Liczba nauczycieli
akademickich z
certyfikatem
ukończenia kursu
metodologicznego
w języku
angielskim

Strategia
rozwoju
Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Szczecinie na
lata 2015-2024

Strategia
rozwoju
Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Szczecinie na
lata 2015-2024

baz danych,
prenumerat).
Liczba
podręczników w
wersji
elektronicznej
Prenumeraty

167

1

Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016.
Mierniki określające stopień
realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
plan
4.

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

1.

2.

3.

5.

1.

Upowszechnianie
zdrowego stylu życia
wśród dzieci i
młodzieży
opierającego się na
aktywności fizycznej i
zasadach zdrowego
żywienia

Liczba dzieci i
młodzieży
biorącej udział w
Programie DUM
PUM, MAM PUM

255

Wdrażanie i rozpowszechnianie
programów edukacyjnych wśród
szkół podstawowych i gimnazjów
dotyczących zbilansowanej diety i
aktywności fizycznej

2.

Rozwijanie i
poszerzanie wiedzy
seniorów w zakresie
osiągnięć
współczesnej
medycyny, promocja
zdrowego stylu życia i
profilaktyka chorób,
polepszenie jakości
życia seniorów,
successful ageing –
pomyślne starzenie
się w aspekcie
holistycznym oraz
integracja osób
powyżej 60. roku
życia

Liczba osób
biorących udział
w Programie MUS
PUM

120

Wspieranie alternatywnych dla
pracy zawodowej i aktywności
rodzinnej form aktywności
społecznej seniorów, wzbogacenie
oferty w zakresie organizacji czasu
wolnego, dostosowanie oferty usług
społecznych do zmieniających się
potrzeb i możliwości seniorów,
poprawa społecznego obrazu
starości – wspieranie działań
promujących pozytywny wizerunek
seniorów w społeczeństwie oraz
wspieranie działań na rzecz
zwiększenia uczestnictwa osób
starszych w życiu społecznym, a
także wspieranie i promowanie
różnorodnych form kształcenia
ustawicznego

3.

Kontraktacja środków
w ramach osi
priorytetowej V
Wsparcie dla obszaru
zdrowia
Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
2014-2020

Liczba złożonych
wniosków

5

- Zapoznanie się z dokumentacją i
regulaminem konkursu
- Przygotowanie wniosku
aplikacyjnego
- Złożenie wniosku aplikacyjnego
- W przypadku wyboru projektu
podpisanie umowy o
dofinansowanie

4.

Rozwój działań
służących realizacji
innowacyjnych
projektów
badawczych i
prowadzenia
komercyjnych badań
naukowych

Liczba
podpisanych
listów
intencyjnych o
współpracy

5

Nawiązanie współpracy z
przedsiębiorcami krajowymi i
zagranicznymi.

……………………………………
(data)

…..….…………………….
(podpis kierownika jednostki)

