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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki okreslające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w

Stopień realizacji zadania

planie działalności

planowanego

Podjęte dodatkowe zadania slużące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

1

2

j

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

7

100%

94,0%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

3

A-1/WAT
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego jako uniwersytetu badawczego nowej generacji, prowadzącego
działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z
systemem bolońskim, ze zwiększającą się rolą kształcenia ustawicznego,
proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych
przez zespoły naukowe WAT badań.

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.

CELE SZCZEGÓŁOWE PRK
A-1/WAT/1/PRK
Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020
1.

2.

A-1/WAT/1/PRK/1/DOK
Przygotowanie oferty edukacyjnej
zgodnie z oczekiwaniami MON
A-1/WAT/1/PRK/2/DOK
Rekrutacja na kierunki (programy)
studiów wojskowych najlepszych
kandydatów wyselekcjonowanych z

PRK

PRK/OOS

Zrealizowane
Liczba programów dla
kandydatów na
żołnierzy zawodowych

11

11
DOK/WKW

Zrealizowane

jak największej liczby chętnych
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki okreslające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania_planowanegd__
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiagnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiagnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-1/WAT/1/PRN
Aktywne pozyskiwanie środków ze żródeł krajowych i zagranicznych na
realizację projektów badawczych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

1.

2.

A-1/WAT/1/PRN/1/DNA
Wsparcie i obsługa administracyjna
działalności naukowo-badawczej oraz
rozwoju kadry naukowej j PJO i jednostek
AC

Zrealizowane

A-1/WAT/1/PRN/2IDNA
Promocja
i
popularyzacja
dorobku
naukowego
WAT
(w
szczególności
koordynacja udziału PJO WAT w Pikniku
Naukowym oraz Festiwalu nauki)

Zrealizowane

PRN

DNA
Stopie() realizacji
zaplanowanych celów i
zadań (w /0
° )

90%

90%

DNA

3.
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w

Stopień realizacji zadania

planie działalności

planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

1

1

2

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-1/WAT/2/PRN
Podnoszenie jakości usług informacyjnych oraz tworzenie w WAT „przyjaznego
środowiska" dla studentów i doktorantów.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 1.

PRN

1.

A-1NVAT/2/PRN/1/BGL
Przygotowanie oraz przeprowadzenie
podstawowych szkoleń bibliotecznych
dla studentów I roku, cywilnych oraz
wojskowych.

2.

A-1/WAT/2/PRN/2/BGŁ
Przygotowanie oraz prowadzenie
cyklicznych szkoleń w zakresie
wykorzystania baz danych i zasobów
elektronicznych.

Zrealizowane

BGŁ

3.

A-1/WAT/2/PRN/3/BGL
Tworzenie przyjaznej dla użytkowników
przestrzeni w budynku BGŁ

Zrealizowane

BGt.

Zrealizowane

BGŁ
Stopień realizacji
zaplanowanych
celów i zadań (w %)

4.
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100%

100%

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-1/WAT/3/PRN
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i
elektronicznymi

PRN

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cell.
A-1/WAT/3/PRN/11BGL
Uzupełnianie i aktualizacja zasobów, w tym
prenumerata czasopism polskich i
zagranicznych, oraz rozszerzanie zakresu
udostępnianych elektronicznych źródeł
informacji

Zrealizowane

2.

A-1/WAT/3/PRN/2IBGL
Udostępnianie zasobów BGŁ w tym w trybie online (intranet, komputery domowe)
bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych
baz danych;

Zrealizowane

BGŁ

3.

A-1/VVAT/3/PRN/3/BGt.
Digitalizacja skryptów i archiwalnych
podręczników WAT, zgromadzonych w BGŁ tworzenie biblioteki cyfrowej archiwalnego
zasobu bibliotecznego.

Zrealizowane

BGŁ

1.

BGŁ
Stopień realizacji
zaplanowanych
celów i zadań (w %)

8/68

100%

100%

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
i

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

3

2

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

4

5

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy
A-1/WAT/3/PRN
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i
elektronicznymi

PRN

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w
latach 2011-2020 — Cel 1.

4.

A-1/WAT/3/PRN/4/BGL
Udział w tworzeniu ogólnopolskich baz danych:
1.BazTech — zawartość polskich czasopism
technicznych;
2.SYNABA — wykonane w polskich jednostkach
naukowych prace naukowo-badawcze, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe
3. Baza wiedzy i repozytorium publikacji
pracowników WAT - tworzenie bazy publikacji
pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, w
systemie OmegaPSIR.

Stopień realizacji
zadań służących
realizacji celu
Zrealizowane

100%

100%

BGŁ
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

3

2

1

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy
A-1/WAT/3/PRN
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi
i elektronicznymi
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 1.

5.

6.

A-1/WAT/3/PRN/5/BGL
Działalność badawcza BGŁ, wspierająca badania
naukowe w WAT:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej
(kwerendy) i bibliometrycznej (analiza
cytowań);
2. Gromadzenie informacji na temat historii,
działalności oraz dyrektorów BGt.. w latach
1951-2016;
3. Artykuły fachowe do czasopism
bibliotekarskich i branżowych;

Zrealizowane

A-1/WAT/3/PRN/6/BGL — zadanie dodatkowe
Przygotowywanie, rozpowszechnianie oraz
analiza ankiet na temat działalności BGŁ.

Zrealizowane

PRN

Stopień realizacji
zadań służących
realizacji celu

100%

100%
BGL

BGL
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

3

4

5

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
któregodotyczy
doczy
sprawozdanie

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizac ję celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS
A-1/WAT/1/PRS —
Rozdysponowanie dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i
doktorantów
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020
cel Nr 1 pkt. 7
art. 94 ust. 7 w zw. z art. 173 ust.1 i 199 ust. 1 ustawy PSW
A-1/WAT/1/PRS/1/DSS
Przygotowanie wewnętrznej
Dostosowanie przepisów wewnętrznych do
1.
Zrealizowane
bazy prawnej do realizacji
wymogów wynikających z procesu przyznawania
zadania
pomocy materialnej w WAT

2.

3.

A-1/WAT/1/PRS/2/DSS
Przeprowadzenie procedury przyznawania
stypendiów z pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów

Zrealizowane

A-1WAT/1/PRS/3/DSS
Kontrola nad właściwym wydatkowaniem dotacji
na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i
doktorantów w danym roku kalendarzowym

Zrealizowane

PRS/DSS

Wartość
logiczna „TAK"

TAK

Przyznanie stypendiów
studentom i doktorantom

Wartość
logiczna „TAK"

TAK

Wskaźnik rozdysponowania
dotacji

> 70%

87,3 %

PRSIDSS

DSS

DSS

4.
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wo skowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
2

1

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS
A-1/WAT/2/PRS
Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020
cel Nr 1 pkt. 6 i 7

1.

2.

3

A-1/WAT/2/PRS/1/DSS
Zorganizowanie dla studentów i doktorantów
w WAT konkursów o charakterze naukowym
i społecznym m.in. Konkurs o nagrodę Rektora
na najlepszą pozaprogramową pracę studenta,
Konkurs na realizację projektów oraz inicjatyw
studenckich i doktorantów
A-1NVAT/2/PRS/2/DSS
Zorganizowanie dla studentów i młodych
pracowników nauki konferencji naukowej —
„Wiedza i Innowacje" —wiWAT 2017
A-11WAT/2/PRS/3/DSS
Rozdysponowanie środków finansowych
przyznanych na projekty i inicjatywy studenckie
i doktorantów

PRS/DSS

DSS

Zrealizowane
Realizacja naukowych
i społecznych przedsięwzięć
dla studentów i doktorantów

Wartość logiczna
„TAK"

TAK
DSS

Zrealizowane

Wskaźnik rozdysponowanych
środków finansowych

100%

100%
DSS

Zrealizowane
częściowo

4.
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki okreslające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Wartość miernika
planowana do osiągnięcia
na koniec roku, którego
dotyczy plan

4

5

6

3

2

1

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY
A-1/WAT/1/WCY
1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan
ds. kształcenia

Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu
kształcenia.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020

A-1/WAT/1/WCY
1.

Współpraca z WIM przy realizacji zadań
dydaktycznych na kierunku studiów
"Informatyka w medycynie"

Zrealizowane

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu

2.
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100%%

100 %

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan ds.
kształcenia
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

2

1

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY
A-1/WAT/2/WCY
Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie jej wykorzystywania
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020, Cel Nr 1, pkt 8

Liczba
zmodernizowanych sal
laboratoryjnych,

A-1/VVAT/2/VVCY/1/DKN
1.

Modernizacja sal laboratoryjnych w zakresie
sprzętu i oprogramowania

Zrealizowane

A-1/VVAT/2/WCY/2/DKN
2.

Wykorzystanie Wydziałowego Centrum Studiów
Zaawansowanych Inżynierii Systemów dla
celów dydaktycznych

Zrealizowane

Przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej inwestycji budowlanej (budynek
naukowo-dydaktyczny na potrzeby Wydziału
Cybernetyki)

Zrealizowane

Dokumentacja
projektowokosztorysowa

4.
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2

1.WCY
2.Prodziekan ds.
rozwoju i współpracy
5-7

TAK / NIE

A-1/WAT/2/WCY/3/DKN
3.

Liczba uslug
świadczonych przez
Wydziałowe Centrum
Studiów
Zaawansowanych
Inżynierii Systemów

2

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan
3
ds. rozwoju
i współpracy
4. Prodziekan ds.
kształcenia
5. Kierownik
administracyjny

6

TAK

1.WCY
2.Prodziekan ds.
rozwoju i współpracy

1.WCY
2.Kierownik
administracyjny
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Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan
p

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL
A-1/WAT/1/WEL
Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego, jako czołowego w skali kraju i rozpoznawalnego w świecie elitarnego
wydziału realizującego misję edukacyjną oraz badawczą nowej generacji,
prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego
zgodnie z systemem bolońskim, ze zwiększającą się rolą kształcenia
infrastruktury
rozwijanej
edukacyjnej
proporcjonalnie
do
ustawicznego,
i prowadzonych przez zespoły naukowe WEL badań.
Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 pkt 3.

1.

2

A-I/WAT/1/WEL
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie
warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i
tytułów naukowych

Częściowo
zrealizowane

A-1/WAT/2/WEL
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy w porozumieniu z
interesariuszami wojskowymi i cywilnymi

Zrealizowane

Dziekan WEL
1. Liczba uzyskanych
stopni naukowych
doktora oraz doktora
habilitowanego i
profesora nauk
technicznych wśród
pracowników
naukowych
2. Liczba spotkań

Doktora — 9
Doktora
habilitowanego — 4
Profesora tytularnego
—2

7

1

1

1
1
WEL

WEL
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
p
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

2

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy
A-1/WAT/1/WEL
Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego, jako czołowego w skali kraju i rozpoznawalnego w świecie elitarnego
wydziału realizującego misję edukacyjną oraz badawczą nowej generacji,
prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego
zgodnie z systemem bolońskim, ze zwiększającą się rolą kształcenia
ustawicznego,
proporcjonalnie
do
rozwijanej
infrastruktury
edukacyjnej
i prowadzonych przez zespoły naukowe WEL badan.
Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 pkt 3.

3.

A-1/WAT/3/WEL
Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych
kadry nauczycielskiej w planowanym studium
pedagogicznym

Zrealizowane

4.

A-1WAT/4/WEL
Rozwój indywidualnych form kształcenia

Zrealizowane

Dziekan WEL

Liczba uczestników

6

Liczba studentów
studiujących w trybie
indywidualnym

6

6

6

WEL

WEL

5.
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Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
Planowana
p
do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
p
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG

A-1/WAT/1/WIG
Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego

1.

PRN

2.

PRN

3.

PRK

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1
1.

Liczba
zespołów
Liczba
awansów
naukowych
Liczba
spotkań

1

O

5

5

1

1

1.

A-1/WAT/1/WIG/1
Wspieranie zespołów badawczych WIG w
procesie obsługi administracyjnej projektów

2.

A-1/WAMINVIG/2
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie
warunków do uzyskiwania stopni i tytułów
naukowych

Zrealizowane

WIG

3.

A-1/WAT/1/WIG/3
Dostosowanie oferty edukacyjne do potrzeb
rynku pracy w porozumieniu z
interesariuszami wojskowymi i cywilnymi

Zrealizowane

WIG

2.
Niezrealizowane
3.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

2

1

Nazwa (określenie)
miernika

iik
Wartość
ść miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

CELE SZCZEGOŁOWE WIG

—

ciąg dalszy

A-1/WAT/1/WIG

4.
5.
6.

— Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1
A-1WAT/1/WIG/4

4.

5'

6.

Doskonalenie systemu oceny jakości
kształcenia poprzez optymalizacje planów
studiów

Zrealizowane

A-1/WAT/1/WIG/5
Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych
kadry nauczycielskiej w planowanym studium
pedagogicznym

Zrealizowane
częściowo

A-1WAT/1/WIG/6
Rozwój indywidualnych form kształcenia

Zrealizowane

4.
5.
6

Liczba planów
Liczba uczestników
Liczba studentów
studiujących w trybie
indywidualnym

12
10

12
2

8

8

WIG

WIG

7.
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PRK
PRK
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego
3

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO
A-1/WAT/1/WLO
Rozbudowa bazy dydaktycznej wi_o

WLO

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1, pkt 8

1.

A-1/WAT/1/WL0/1/ISB
Rozbudowa strzelnicy multimedialnej

Zrealizowane

ISB

w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa

2.

A-1/WAT/1NVL0/2/ISB — zadanie
dodatkowe
Zakup sprzętu i oprogramowania:
1. Aktualizacja oprogramowania bazowego
z rozbudową nowych funkcji (m.in. funkcja:
magazynek).
2. Instalacja dodatkowego wyposażenia:
broni krótkiej, długiej oraz kamizelki
taktycznej.
3. Instalacja programowych modułów
dodatkowych: dodatkowe tarcze (m.in.
cywilne,
policyjne)
oraz
modułu
dydaktycznego dla broni krótkiej.

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu w

100%

100%

Dr Monika
Szył kowska I iSI310

Zrealizowane
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Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

2

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WME
A-1/WAT/1/WME
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego
jako uniwersytetu badawczego nowej generacji, prowadzącego działalność
dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z systemem bolońskim, ze
zwiększającą się rolą kształcenia ustawicznego, proporcjonalnie do rozwijanej
infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły naukowe WAT badań.
Stratega rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 1.

1.

A-1/WAT/1/WME/1PKM
Uruchomienie od semestru zimowego roku
akademickiego 2017/2018 nowego kierunku
studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Zrealizowane

DME/WME
Stopień realizacji
zaplanowanych
celów
szczegółowych i
zadań służących ich
realizacji

(W %)

Kontynuacja z roku 2017

2.
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100%

100%

DME, PKM, DIB, DIP,
KKM/DCY
Kontynuacja Celu A-

1/WAT/1WME/2017
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności

Stopień realizacji
zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

3

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdani
e

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

4

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC
A-1/WAT/1/WTC
Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1

1.

A-1/WAT/1/WTC/1
Uruchomienie nowej specjalności na studiach
cywilnych II stopnia, na kierunku inżynieria
materiatowa: „Komputerowe wspomaganie
projektowania i wytwarzania"

2.

A-1/VVAT/1/WTC/2
Uruchomienie warsztatów na studiach III stopnia pt.:
„Planowanie
eksperymentu
i wspomagana
komputerowo analiza danych przy wykorzystaniu
programów Origin i Statistica"

Zrealizowane

3.

A-1/WAT/1/WTC/3
Przeprowadzenie cyklu wyktadów przez wykładowcę
Prof. Varina w ramach programu Katedra Ad Hoc

Zrealizowane

Niezrealizowane

Prodziekan ds.
studenckich

1. Rekrutacja na specjalność
co najmniej 20 osób
2. Rekrutacja na warsztaty
co najmniej 10 osób
3. Odbycie wykładów i udział
co najmniej 20 osób
4. Odbycie wykładów i udział
co najmniej 20 osób
5. Włączenie kanonu fizyki
do programów studiów

1. Wartość logiczna
TAK"
2. Wartość logiczna
„TAK"
3. Wartość logiczna
„TAK"
4. Wartość logiczna
„TAK"
5. Wartość logiczna
„TAK"

NIE
TAK

WTC
T. Czujko

TAK

D. Siemiaszko

T. Czujko
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
p
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
.
którego
dotyczy
sprawozdani
e

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

4

5

6

7

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

3

2

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC — ciąg dalszy
A-1/WAT/1/WTC
Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego
szkolnictwa wyższego
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1

4.

A-I/WAT/1/WTC/4
Przeprowadzenie cyklu wykładów przez
wykładowcę Prof. Neytsa w ramach programu
Katedra Ad Hoc

Zrealizowane

5.

A-1/WAT/1/WTC/5
Przygotowanie i wdrożenie kanonu nauczania
z fizyki w WAT

Zrealizowane

Prodziekan ds.
studenckich

1. Rekrutacja na specjalność
co najmniej 20 osób
2. Rekrutacja na warsztaty co
najmniej 10 osób
3. Odbycie wykładów i udział
co najmniej 20 osób
4. Odbycie wykładów i udział
co najmniej
najmn 20 os
osób
5. Włączenie kanonu fizyki do
programów studiów

6.
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1. Wartość logiczna
TAK"
2. Wartość logiczna
„TAK"
3. Wartość logiczna
„TAK"
4. Wartość logiczna
„ TAK"
5. Wartość logiczna
„TAK

P. Perkowski

TAK
TAK

L. Jaroszewicz

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
2

1

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

miernika
Wartość
rt
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

6

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu
7

CELE SZCZEGÓŁOWE - IOE
A-1/WAT/1/10E
Umocnienie pozycji IOE WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1

1.

2

A-1/WAT/110E
Uruchomienie procesu kształcenia na studiach
I stopnia na kierunku „Biocybernetyka i
Inżynieria Biomedyczna" o specjalności
optoelektronika dla inżynierii biomedycznej.
A-1/WAT/210E
Uruchomienie procesu kształcenia na studiach
II stopnia na kierunku „Optoelektronika"
o czterech specjalnościach:
- inżynieria kosmiczna i satelitarna,
- lasery,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- wojskowe systemy optoelektroniczne

Dyrektor 10E

100%

Zrealizowane

Stopień realizacji w %
Zrealizowane
częściowo

10E

100%

IOE
80%

3

23/68

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
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Mierniki okreś ające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

1

Stopień realizacji
zadania planowanego _
Stopie'', realizacji
zadania dodatkowego
3

A-2/WAT
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa
wojskowego w zakresie kształcenia kadr specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa
Obrony Narodowej zwanego dalej „MON", uwzględniając strategiczne kierunki edukacji i
badań zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się na kształcenie oficerów
innych państw..
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach
2011-2020 — Cel 2.

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych
celów
szczegółowych i
zadań służących ich
realizacji
(w %)

100%

83,3 %

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-2/WAT/4/PRN
Współpraca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa
wojskowego oraz uczelniami państw sojuszniczych w zakresie organizacji przestrzeni
edukacyjnej szkolnictwa wojskowego.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach
2011-2020 — Cel 2.

i

A-2NVAT/4/PRN/1/BGL
Współpraca BGŁ z konsorcjami i organizacjami
bibliotekarskimi działającymi w Silach Zbrojnych RP
i armiach sojuszniczych

Zrealizowane
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PRN
Stopień realizacji
zaplanowanych
zadań słuźących
realizacji celu
(w %)

100%

100%

BGŁ
Proces ciągły
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

,
I

2

Stopień realizacji zadania
_ planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

3

4

5

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie
6

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu
7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy
A-2/WAT/4/PRN
Współpraca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa
wojskowego oraz uczelniami państw sojuszniczych w zakresie organizacji przestrzeni
edukacyjnej szkolnictwa wojskowego.
Stratega rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach
2011-2020 — Cel 2.
2•

3.

A-2/WAT/4/PRN/2/BGŁ
Cykliczne wystawy, wernisaże, imprezy artystyczne

Zrealizowane

A-2/WAT/4/PRN/3/BGŁ
Udział w konferencjach i szkoleniach dla bibliotekarzy
uczelni wojskowych

Zrealizowane

4.
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PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych
zadań służących
realizacji celu
(w %)

BGŁ
100%

100%
BGŁ
Proces ciągły

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego
3

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego
dotyczy plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WEL
A-2/WAT/2/WEL
Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego
Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów
Cel nr 2 i 3 Strategii rozwoju WEL WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2 oraz cel Nr 1 pkt. 6 i 7

1.

2.

A-2/WAT/2ANEL/1/PRK
Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i
żołnierzy wojsk łączności, lotniczych i
radiotechnicznych

A-2/WAT/21WEL/2/PRK
Zorganizowanie dla studentów i młodych
pracowników nauki konferencji naukowej — SECON
2018

Z-ca Dziekana ds.
wojskowych
Prodziekan ds.
studenckich

1. Liczba kursów
Zrealizowane

Zrealizowane

2. Realizacja
naukowych i
społecznych
przedsięwzięć
dla studentów
i doktorantów

20

20

Wartość
logiczna „TAK"

TAK

1. WEL
2. Z-ca Dziekana
WEL ds.
wojskowych
RE
ITK,
3. Dyrektor
1.
2.

3

3.
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WEL
Prodziekan
ds.
studenckich
Samorząd
studencki
WEL

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Mini
-stra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach
2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG
A-2/WAT/2/WIG

PRW
PRW
PRW

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa
wojskowego (...)
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 2

2.

A-2/WAT/2IWIG/1
Doskonalenie planów studiów dla kandydatów na
żołnierzy zawodowych

Zrealizowane

A-2/WAT/2/WIG/2
Przygotowanie
rzygotowanie oferty kursów doskonalących

Zrealizowane

3.

A-2/WAT/2/WIG/3
Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez
stwarzanie warunków do awansów naukowych

4.

A-2/WAT/2/WIG/4
Przygotowanie oferty kursów doskonalących w
języku angielskim

W trakcie
realizacji

WIG

1.
2.
3.

Niezrealizowane

Liczba planów
Liczba kursów
Liczba awansów
naukowych

3
4

4

1

O

3

WIG

WIG

WIG

5.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

2

Nazwa
,
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO
A-2/WAT/2/WLO
Wdrożenie gier decyzyjno-szkoleniowych w procesie dydaktycznym na
kierunku „obronność państwa" i „logistyka" w ćwiczeniu kompetencji
miękkich oraz w zakresie organizacji zarządzania.

WLO

Strategia rozwoju WAT 2011-2020, cel Nr 2, pkt 1

1.

A-2NVAT/2/WL0/2/ISB
Wdrożenie gier decyzyjno-szkoleniowych w

Zrealizowane

procesie dydaktycznym

2.

A-2/WAT/2/WLO/2/ISB - zadanie dodatkowe
Zakup licencji gier decyzyjno-szkoleniowych

Stopień realizacji
zadań służących
realizacji celu w

100%

100%

ISB

Dr Monika
Szyłkowska / ISBiO

Zrealizowane
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w

Stopień realizacji

planie działalności

zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

i

2

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WML
A-2/WAT/1NV M L
Przygotowanie studiów w języku angielskim dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych z krajów NATO i spoza NATO w specjalności „Mechatronika
w systemach uzbrojenia"

DML/WML

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2.

1.

A-2/WAT/1/WML/1/DML
Powołanie zespołu do przygotowania
programów studiów

Zrealizowano

2.

A-2/WAT/1/WML/2/PSL
Przygotowanie programu studiów

Zrealizowano

3.

A-2/WAT/1/WML/3/PSL
Uzgodnienie programów studiów
z instytucjami MON

Zrealizowano

4.

A-2/WAT/1/WML/4/PSL
Podjęcie uchwały przez Radę wydziału
ws. Zatwierdzenia programów studiów

Zrealizowano

Przyjęcie uchwały Rady Wydziału
Mechatroniki i Lotnictwa w sprawie
zatwierdzenia programów studiów
w języku angielskim dla
kandydatów na żołnierzy
zawodowych z krajów NATO
i spoza NATO w specjalności
„Mechatronika w systemach
uzbrojenia".

DML

Wartość logiczna
„TAK"

zrealizowano
TAK

PSL

PSL

PSL

5.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie

działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

1

2

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC
A-2/WAT/2/WTC
Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego
szkolnictwa wojskowego

Z-ca dziekana ds.
wojskowych

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 2

2.

A-2/WAT/2/WTC/1 — Przygotowanie propozycji
reaktywowania specjalności na studiach
wojskowych I i II stopnia: „Materiały
wybuchowe i paliwa rakietowe"

3.

A-2/WAT/2/WTC/2 — Przygotowanie propozycji
reaktywowania specjalności na studiach
wojskowych I i II stopnia lub jednolitych
magisterskich: „Fizyka techniczna"

4

A-2/WAT/2/WTC/3 — Realizacja
specjalistycznych kursów dla oficerów
i żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk
inżynieryjnych

Niezrealizowane

Niezrealizowane

J. Choma
1. Zapoczątkowanie
rekrutacji na te studia
2. Zapoczątkowanie
rekrutacji na te studia
3. Ilość zrealizowanych
kursów

Zrealizowane

Wartość logiczna
„TAK"
Wartość logiczna
„TAK"
2

NIE
NIE

L. Jaroszewicz

4 kursy

B. Siodłowski

5.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie

Stopień realizacji

działalności

zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

2

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w °/0)

100%

100%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

A-3/WAT
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także
innych ministerstw w zakresie tzw. „high technology" poprzez prowadzenie
badań dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej w ramach środków
budowy zaufania i bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych.
Zwiększenie efektywności działalności badawczej poprzez wspieranie innowacji i
wdrożeń.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 3.

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY
A-3/WAT/3/WCY
1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan ds.
naukowych

Utrzymanie na aktualnym poziomie liczby projektów naukowo - badawczych
realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 3, pkt 3
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im.
Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013
2019/2020
A-3/WAT/3/WCY
1. Realizacja i rozliczenie aktualnych oraz
pozyskiwanie nowych projektów

Zrealizowane

Liczba kontynuowanych
projektów w 2018r

8

Liczba planowanych
nowych projektów w 2018r.

3

2.
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8

3

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan ds.
naukowych
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie

Stopień realizacji

działalności

zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

1

2

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG
A-3/WAT/3/WIG
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego
MON ...

PRW/PRN
PRW
PRW

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3

1.

A-3/WAT/3/WIG/1
Rozwój koncepcji mostów składanych na
potrzeby wojska i gospodarki narodowej

2.

A-3/WAT/3/WIG/2
Kontynuowanie współpracy międzynarodowej
z państwami OBWE w ramach Traktatu o
otwartych przestworzach

Zrealizowane

3.

A-3/WAT/3/WIG/3
Badanie obiektów krytycznej infrastruktury
budowlanej i ich elementów na potrzeby
wojska oraz ochrony ludności w sytuacjach
kryzysowych

Zrealizowane

Zrealizowane

1.
2.
3.

Liczba wariantów
koncepcji
Liczba misji/spotkań
Liczba zadań
badawczych ramach
PBS

1

1

4

4

3

3

WIG

WIG

WIG
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

2

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG — ciąg dalszy
PRW

A-3
A-3/WAT/3/WIG
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON ...
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3

4.

5.

A-3/WAT/3/VVIGI4
Identyfikacja zagrożeń w funkcjonowaniu
krytycznej infrastruktury transportowej
w sytuacjach kryzysowych oraz koncepcja jej
odtwarzania
A-3/WAT/3/WIG/5
Utrzymanie trwałości rezultatu projektu nt.
„Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do
wytwarzania polimeru siarkowego

PRN

WIG

Zrealizowane
1. Liczba zadań
badawczych
2. Liczba projektów
Zrealizowane

1

1

1

1
WIG

6.
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w

Stopień realizacji zadania

planie działalności

planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

1

3

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WME
A-3/WAT/2/WME
Zwiększenie stopnia produktywności potencjału badawczego na rzecz
obronności

DME/WME

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 3.

1.

A-3/WAT/2/WME/1PNM
Prowadzenie badań rozwojowych
w zakresie nowych rozwiązań robotów
mobilnych: „Mobilna platforma
bezzałogowa".
Kontynuacja z lat 2014, 2015, 2016
i2017.

Zrealizowane

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w °/0)

2.
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DME, PNM, DIB
60%

60%

Kontynuacja Celu
A-3/WAT/2WME/2017
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

2

1

Mierniki określające stopień realizacji celu

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

3

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji
celu

100%

A-4/WAT
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej
działalność dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie, atrakcyjnej dla
przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji.

Prorektorzy,
kierownicy PJO,
Kanclerz

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4

CELE SZCZEGÓŁOWE - PRR
A-4/WAT/1/PRR

PRR,
Kierownicy JO PRR
i PJO

Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4 pkt 4
1.

2.

3.

A-4NVAT/1/PRR/1/ZKO
Wystawa Sił Zbrojnych - MSPO Kielce 2018

A-4NVAT/1/PRRI2/ZKO
PTAK EXPO Nadarzyn 2018

A-4NVAT11/PRR/3/ZKO
Warsaw Industry Week Nadarzyn 2018

PRR/ZKO/
Kierownicy JO PRR i PJO

Zrealizowane

Zrealizowane

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i
zadań służących ich
realizacji (w %)

Zrealizowane

100%

100%

60
60%
PRR/ZKO/
Kierownicy JO PRR i PJO
30%

PRR/ZKO/
Kierownicy JO PRR i PJO
10%

4.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

2

Na zwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY
A-4/WAT/4/WCY
Utrzymanie aktualnej kategorii naukowej Wydziału i kontynuowanie działań
służących uzyskaniu wyższej kategorii.

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan
ds. naukowych

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4, pkt 3
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im.
Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 ± 2019/2020

1.

A-4/WAT/4/WCY/1
Zwiększenie liczby publikacji wysoko
punktowanych

Wzrost w %

Zrealizowane

2.
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5

ponad 5 %

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan ds.
naukowych
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego
3

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
Wartość osiągnięta
planowana do
na koniec okresu,
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
którego dotyczy
plan

4

5

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WEL
A-4/WAT/31WEL
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału
prowadzącego działalność dydaktyczna i naukową na wysokim
poziomie, atrakcyjną dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych
państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów gospodarki
i administracji
Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, ce Nr 3 i 4
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4
A-41WAT/3/WEU1/DKN/PRN
Przygotowanie i organizacja Konferencji
1.
Naukowo-Technicznej Systemy
„Zrealizowane"
Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej
2018

Dziekan WEL

Liczba
uczestników

2.
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Ok. 160
uczestników

167

1. WEL
2. Dyrektor IRE
3. PRN
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Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego
3

2

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy
A-4/WAT/3/WEL
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału prowadzącego działalność
dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie, atrakcyjną dla przyszłych oficerów SZ
RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów
gospodarki i administracji
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, Cel nr 4

Dziekan WEL

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4

2.

A-4/WAT/3/WEL/2/DKN
Uzyskanie akredytacji przez Komisję Akredytacyjną
Uczelni Technicznych dla kierunku studiów
Elektronika i Telekomunikacja

Zrealizowane

Stopień realizacji
zaplanowanych
zadań służących
realizacji celu
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WEL
100%

100%
Utrzymanie wysokiej
kategorii naukowej
wydziału
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Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego
3

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG
A-41WAT/4/WIG
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej
działalność dydaktyczną i naukową ...
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 4

1.

2.

3.

A-4/WAT/4/WIG/1
Utrzymanie poziomu kształcenia zgodnie z
oceną PKA z 2015 roku na kierunkach
budownictwo oraz geodezja i kartografia
A-4/WAT/4/WIG/2
Utrzymanie kategorii naukowej Wydziału
poprzez zwiększenie liczby publikacji w
czasopismach wysoko punktowanych
A-4/WAT/4/WIG/3
Korekta działalności dydaktycznej zgodnie z

PRN
PRN
PRN

WIG

W trakcie realizacji
Brak wskaźnika
Liczba wystąpień
Procentowy
wzrost liczby
publikacji

Zrealizowane

W trakcie realizacji

zaleceniami KAUT na kierunku budownictwo
4.
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45

48

1

1

WIG

WIG
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Mierniki okreś ające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych
celów
szczegółowych i
zadań służących ich
realizacji (w %)

100%

81,0%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
2

1

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego
3

A-5/WAT
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie. Strategia rozwoju
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w
latach 2011-2020 — Cel 5.

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-5/WAT/5/PRN
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia
potrzeb uczelni, w tym doskonalenia procesów bibliotecznych i usług informacyjnych.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaroslawa Dąbrowskiego w
latach 2011-2020 — Cel 5.
1.

A-4/WAT/5/PRN/1/BGŁ
Unowocześnienie otoczenia informatycznego BGŁ

Zrealizowane

2.
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PRN
Stopień realizacji
zaplanowanych
zadań służących
realizacji celu
(w %)

100%

100%

BGŁ
Proces ciągły
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

1

2

Stopień realizacji
zadania
planowanego
Stopień realizacji
zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR
A-5/WAT/2/PRR
Kompleksowa informatyzacja uczelni
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4

A-5/WAT/2/PRR/1/DIN
1•

Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania
i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT

Zrealizowane

A-5/WAT/2/PRR/2/DIN
2.

Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci
ASK

3.

Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego
i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej

PRR

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

PRR/DIN
100%

100%

Zrealizowane

PRR/DIN

Zrealizowane

PRR/DIN

A-5/WAT/2/PRR/3/DIN
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Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania stużące realizacji celu
2

1

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

3

4

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan
5

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR — ciąg dalszy
A-5/WAT/2/PRR
Kompleksowa informatyzacja uczelni
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4

A-5/WAT/2/PRR/4/DIN
4•

Wdrożenie jednolitego systemu pomocy
technicznej

A-5/WAT/2/PRR/5/D1N
5•

Organizacja infrastruktury klucza publicznego —
podpis cyfrowy niekwalifikowany

6•

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy
systemów teleinformatycznych

A-5/WAT/2/PRR/6/DIN

PRR

Zrealizowane
częściowo
Zrealizowane
częściowo

PRR/DIN
Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

Zrealizowane
częściowo

100%

70%

PRR/DIN

PRR/DIN

7.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

1

2

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
któregodotyczy
doczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR
A-5/WAT/3/PRR
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia
potrzeb uczelni
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w
latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4
1.

A-5/WAT/3/PRR/1/DIN
Remont pomieszczeń Działu Informatyki
Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury
światłowodowej WAT

Zrealizowane

A-5/WAT/3/PRR/3/DIN
3•

Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym
WAT do nowej sieci szkieletowej

PRR/DIN
DIR

Zrealizowane

A-5/WAT/3/PRR/2/DIN
2.

PRR, Kanclerz

Zrealizowane

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

A-5/WAT/3/PRR/4/DIN
4•

Budowa nowych punktów węzłowych ASK
w Bibliotece Głównej i Klubie WAT

PRR/DIN
100%

100%
PRR/DIN
Kierownicy PJO
PRR/DIN
BGt.., Klub WAT

Zrealizowane

5.
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Mierniki okreslające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

i

2

3

Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL
A-5/WAT/4/WEL
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT,
cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5

1.

2.

Dziekan WEL

A - 5NVAT/4/WEL/1/KAN
Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji
celowej z środków MON na inwestycje
budowlaną Naukowo-Dydaktycznego
Centrum Radiowego

Zrealizowane

A-5/VVAT/4NVEL/2/KAN
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej
„Budynek komory bezodbiciowej do badań
impulsów HPEM"

Niezrealizowane

Wartość inwestycji
PLN
Zadanie 1
Zadanie 2

1) 13.6 mln PLN
2) 11,8 mln PLN

13.510.768 PLN
0,0 PLN

1.WEL
2.Pełnomocnik
dziekana WEL
ds. offsetu
3.KAN
Inwestycja na lata
2019/2020
Inwestycja na lata
2018/2019
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

2

Mierniki okreś ające stopień realizacji celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy
A-5/WAT/4/WEL
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT,
cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5

1.

2.

A-5/WAT/4/WEL/3/KAN
Budowa nowoczesnego specjalistycznego
laboratorium LABSAT

A-5/WAT/4/WEL/4/KAN
Termomodernizacja budynku nr 80 oraz
ogrodzenie Parku Radiolokacji

Dziekan WEL

Częściowo
zrealizowane

Zadanie 3
a) wartość nakładów
remontowych
b) . wartość aparatury
Zadanie 4 — wartość
nakładów

Zrealizowano

Zadanie 3:
a ) 250 tys. zł
b) 200 tys. zł
Zadanie 4:
500 tys. zł.

1
2.
1
0,0 zł
200.000 zi.
428 350 zł.

WEL
Dyrektor ITK
KAN

Ze
srodków
WEL

własnych

1. WEL
2. Dyrektor ITK
1 KAN
Ze środków własnych WEL

3.
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

3

4

5

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

6

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WIG
A-5/WAT/5/WIG
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim
poziomie

Kanclerz
PRN
PRN

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 5

1.

A-5/WAT/5/WIG/1
Realizacja projektu obiektu szkolnolaboratoryjnego przez Instytut Geodezji

Zrealizowano

2.

A-5/WAT/5/WIG12
Monitorowanie wniosku o przyznanie dotacji
celowej na inwestycje budowlaną - remontu i
przebudowy obiektu naukowo-dydaktycznego
(mikro-poligonu)

Zrealizowano

Liczba inwestycji
Liczba projektów
Liczba wniosków

2
2
2

2
2
2

WIG

WIG

3.
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
Stopień realizacji
działalności
zadania planowanego_
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Mierniki określające stopień realizacji celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WME.
A-5/WAT/3/WME
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 5.

1.

A-5NVAT/3/INME/1/DIB
Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54
Kontynuacja z lat 2014, 2015, 2016 i 2017.

Zrealizowane
częściowo

DME/WME

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczególowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

2.
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DME, DIB
95%

91,75%

Kontynuacja Celu
A-5/WAT/3/WME/2017
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

2

Mierniki określa'ące stopień realizacji celu
Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC
A-5/WAT/3/WTC
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5

1.

2.

A-5/VVAT/3/WTCI1
Termomodernizacja budynku 5

A-5/WAT/3/WTC/2
Remont budynku 55

Dziekan

Niezrealizowane

1. Początek realizacji
zadania
2. Początek realizacji
zadania

Zrealizowane

3.
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Wartość logiczna
„TAK"
Wartość logiczna
„TAK"

NIE
TAK
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

1

2

Stopień realizacji
zadania planowanego
ow e g o
o datk
realizacji

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

zadSatonliaiedń

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - IOE
A-5/WAT/2/10E
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury IOE WAT
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5

DYREKTOR IOE

1.

A-5/WAT/2110E/1
Utworzenie Laboratorium Laserów
Wielkiej Mocy.

Zrealizowane
częściowo

2

A-5/WAT/210E/2
Utworzenie Mazowieckiego Centrum
Fotoniki Stosowanej(CEFOS).

Zrealizowane
częściowo

3.

A-5/WAT/210E/3
Przygotowanie dokumentacji
do rozbudowy budynku 136.

Zrealizowane
częściowo

95%

Stopień realizacji w %

100 %

IOE

10%
IOE/WTC

5%
IOE

4.
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie

Stopień realizacji

działalności

zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

2

3

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - KAN
A-5/WAT/1/KAN
„Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,

DR

badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie"
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel strategiczny Nr 5

12.657.966,47 zł
MON + WAT

A-5/WAT/1/KAN/1
1.

Przebudowa budynku nr 9 dla potrzeb
kuchni i stołówki wojskowej.

Zrealizowane
Wykorzystanie
środków finansowych
w 2018 r. ( w zł)

A-5/WAT/1/KAN/2
2.

Budowa budynku na potrzeby zaplecza
badawczego wytrzymałości i trwałości
zmęczeniowej statków powietrznych.

z tego:
teg

Zrealizowane

14 581 373 zł
MON + WAT

Środki MON:
12.317. 200, 00 zł

Środki WAT:
340.766,47 zł

3.
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DIR + KWE
7 836 942 zł. w 2018r
całość: 9 472 465 zł.
Realizacja: 2017-2018
DIR + KWE
6 744 431 zł w 2018r
całość: 12 017 100 zł.

Realizacja: 2017-2019
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu
1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

Stopień realizacji
zadania planowanego_
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
Waosć
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w °/0)

100%

87,8%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

A-6/WAT
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej
i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów naukowych
oraz wymianę kadry naukowej i studentów.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 6.

osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

CELE SZCZEGÓŁOWE - PRK
A-6/WAT/2/PRK
Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów
o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach programu ERASMUS+
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Liczba osób z WAT
Dąbrowskiego w latach 2011-2020, Cel Nr 6.
skierowanych do instytucji
zagranicznych (uczelnie i
praktyki).
A-6/WAT/2/PRK/1/DOK
Zrealizowane
1.
Doskonalenie form uczestnictwa
Liczba osób z instytucji
powyżej planu
w programie ERASMUS+
zagranicznych będących w
WAT.

2.
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PRK
60

20

68

38

DOK/koordynato
rzy wydziałowi:
WCY, WEL, WIG,
WLO, WME,
WML, WTC, 10E

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji
zadania planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji
zadania dodatkowego

1

i

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
rt
miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotcz
y y
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu
7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-6/WAT/6/PRN
Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6

1.

2.

A-6/VVAT/6/PRN(11DNA
Wsparcie PJO w poszerzaniu
międzynarodowej współpracy naukowej
przy realizacji projektów naukowobadawczych
A-6/WAT/6/PRN/2/DNA
Wsparcie organizacji wizyt światowej
sławy naukowców w WAT

PRN

DNA
Proces ciągły

Zrealizowane
Stopień realizacji
zaplanowanych celów i zadań
(w %)

90%

80%
DNA
Proces ciągły

Nie zrealizowane

3.
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Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

1

2

Mierniki okreslające stopień realizacji celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY
A-6/WAT/S/VVCY
Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo
- badawczymi i naukowo - dydaktycznymi, służącej utworzeniu
korzystniejszych
warunków
do
prowadzenia
działalności
dydaktycznej i naukowo - badawczej.
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6.

1. WCY
2. Dziekan
3. Prodziekani

(wszyscy)
4. Kierownik

Strategia rozwoju Wydziatu Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Administracyjny

im. Jarostawa Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 ÷ 2019/2020

1.

A-6/WAT/5/WCY/1
Rada ds. kwalifikacji absolwentów WCY

Liczba firm

Zrealizowane
Wzrost liczby umów
o współpracy w %

A-G/WAT/5/WCY/2
2

Procedowanie zawarcia umów
o współpracy oraz umów konsorcyjnych

40
5%

40

ponad 5%

1 WCY
2. Dziekan
3. Prodziekan ds
kształcenia

i WCY
2 Dziekan
3 Prodziekani (wszyscy)

Zrealizowane

4. Kierownik
Administracyjny

3.
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu
1

2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa
(określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

7

CELE SZCZEGÓŁOWE - WIG
PRK

A-6/WAT/6/WIG
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i
dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów naukowych oraz
wymianę kadry naukowej i studentów
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 6

1.

2.

A-6/WAT/6/WIG/1
Zorganizowanie cyklu wykładów
wybitnych naukowców z uczelni
zagranicznych w ramach programu MON
— „Katedra ad-hoc"
A-6/WAT/6/WIG/2
Zwiększenie udziału pracowników
naukowych w wymianie
międzynarodowej w ramach programu
ERASMUS

PRN

Liczba cy
cykli
Zrealizowane
częściowo

Liczba wyjazdów
w ramach staży post
doc.

Niezrealizowane

2

1
WIG

2

O

WIG

3.
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w

Stopień realizacji zadania

planie działalności

planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

1

2

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

4

5

6

7

3

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC
A-6/WAT/4/WTC
Dziekan

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6
1.

A-6/WAT/4/WTC/1
Kontynuacja współpracy z firmą
Raytheon (USA)

2.

A-6NVAT14/WTC/2
Kontynuacja realizacji projektu z agendą
ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii:
„Defence Science and Technology
Laboratory"

Zrealizowane

A-6/WAT/4/WTC/3
Przygotowanie i organizacja
międzynarodowej konferencji naukowej
nt.: 22 Conference on Liquid Crystals

Zrealizowane

3.

P. Kula

Niezrealizowane

1. stopień zaawansowanie
2. stopień zaawansowanie

St. Cudziło
90%
50%

80 %
50 %

J. Zieliński

4.
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Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018
Mierniki okreslajqce stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu
1

2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

5

Wartość osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

6

7

B-1/WAT/1/PRW
PRW

Przygotowanie infrastruktury budowlanej i technicznej na potrzeby
utworzenie Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN)

B-1/WAT/1/PRW/1/ZOW
1•

Wykonanie prac budowlanych
polegających na przystosowaniu
istniejących pomieszczeń na potrzeby
tworzonego LCN.

B-1/WAT/1/PRW/2/ZOW
2.

Opracowanie projektu technicznego
LCN.

Nie zrealizowano

PRW/ZOW
Wartość inwestycji
Zadanie 1
Zadanie 2

Zrealizowano

1)
2)

90 tys. zł
150 tys. zł

1) O zł
2) 35 tys. z1
PRW/ZOW

częściowo

3.
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Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018.
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu
1

I

2

Mierniki określające stopień realizacji celu

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

5

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie
6

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu
7

B-2/WAT/4/PRR
Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025
§ 33 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja
2016 r.
1.

2.

B-2/WAT/4/PRR/1/DRO
Powołanie Zespołu ds. opracowania
projektu Strategii rozwoju WAT

Zrealizowane

B-21WAT/4/PRR/2/DRO
Opracowanie i uzgodnienie projektu
Strategii rozwoju WAT

W trakcie realizacji

PRR/DRO

Powołanie Zespołu ds.
opracowania strategii rozwoju
WAT
Opracowanie i uzgodnienie
projektu uchwały Senatu WAT
w sprawie przyjęcia „Strategii
rozwoju WAT w latach 20182025"

3.
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Wartość logiczna
„TAK"

Wartość logiczna
„TAK"

Wartość logiczna
„TAK"

Wartość logiczna
„NIE"

Prorektorzy,
kierownicy PJO,
Kanclerz
Prorektorzy,
kierownicy PJO,
Kanclerz

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018.
Numer i nazwa celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

1
B-3/WAT/3/PRS

2

Mierniki określające stopień realizacji celu

Stopień realizacji
zadania planowanego
Stopień realizacji
zadania dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość miernika
planowana do osiągnięcia
na koniec roku, którego
dotyczy plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
.
ktorego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

6

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi
§ 47 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja
2016 r.
1

B-3/VVAT/3/PRS/1/DSS
Intensyfikacja współpracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi oraz
samorządami terytorialnymi

Zrealizowano
częściowo

B-3ANAT/3/PRS/2/DSS

2.

Organizacja Konkursu
Matematycznego im. S. Kaliskiego dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Osoba/
jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
celu

7

PRS/DSS

Liczba podpisanych
nowych listów intencyjnych
Organizacja konkursu

DSS
8

7

Wartość logiczna „TAK"

TAK
DSS

Zrealizowano

3.

58/68

II.

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW PIONU FUNKCJONALNEGO (PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ) OBJĘTYCH „PLANEM DZIAŁALNOŚCI WAT NA ROK 2018"
(Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów lub zadań, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych
wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów.)

A. Realizacja celów i zadań i zadań wynikających z planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018
oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020"
CEL STRATEGICZNY: A-1/WAT s. 5
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego jako uniwersytetu
badawczego nowej generacji, prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego
zgodnie z systemem bolońskim, ze zwiększającą się rolą kształcenia ustawicznego, proporcjonalnie do rozwijanej
infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły naukowe WAT badań.
Cel szczegółowy:
A-1/WAT/2/PRS
s.11
Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów
Zadania:
A-1/WAT/2/PRS/1/DSS
s. 11
Zorganizowanie dla studentów i doktorantów w WAT konkursów o charakterze naukowym i społecznym m.in. Konkurs o nagrodę
Rektora na najlepszą pozaprogramową pracę studenta, Konkurs na realizację projektów oraz inicjatyw studenckich i doktorantów
Zadanie:
A-1/WAT/2/PRS/2/DSS
s. 12
Zorganizowanie dla studentów i młodych pracowników nauki konferencji naukowej — „Wiedza i Innowacje" —wiWAT 2018
Zadanie:
A-1/WAT/2/PRS/3/DSS
s. 12
Rozdysponowanie środków finansowych przyznanych na projekty i inicjatywy studenckie i doktorantów
Rozdysponowanie środków finansowych na podmioty realizujące projekty i inicjatywy studenckie i doktorantów dokonano na poziomie 100 `)/0.
Wykonanie projektów, czyli koszty z tytułu realizacji są na poziomie 63%.
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Środki na projekty i inicjatywy w konkursie zostały rozdysponowane na poziomie 100%, natomiast niektóre projekty nie zostały uruchomione przez
studentów. Celem zapobiegania takim działaniom, studentom/kołom naukowym/koordynatorom uczestniczącym w takich projektach nie są
przyznawane środki na projekty i inicjatywy studenckie w kolejnym roku kalendarzowym.

s. 15
A-1/WAT/1/WEL
Cel szczegółowy:
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych
s. 15
A-1/WAT/1/WEL
Zadanie:
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych
1. Uzyskano 7 stopni doktora. Dwóch studentów studiów doktoranckich nie zdecydowało się złożyć pracy doktorskiej. Przełożyli obronę na 2019 r.
2. uzyskano 1 tytuł doktora habilitowanego. Jeden wniosek o nadanie tytułu doktora habilitowanego został odrzucony przez Radę Wydziału
Elektroniki ze względu na słaby dorobek naukowy wnioskodawcy. Dwóch doktorów przeniosło procedurę habilitacyjną na 2019 r.
3. uzyskano jeden tytuł profesora. Ze względu na dość długą procedurę przyznawania stopnia profesora. Tytuł profesora zostanie przyznany
w pierwszej połowie 2019 r.

s. 17
A-1/WAT/1/WIG
Cel szczegółowy:
Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego
s. 17
A-1/WAT/1/WIG/1
Zadanie
Wspieranie zespołów badawczych WIG w procesie obsługi administracyjnej projektów
Zadanie niezrealizowane. Rozważana jest koncepcja korzystania z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
A-1/WAT/1/WIG/5
s. 18
Zadanie
Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych kadry nauczycielskiej w planowanym studium pedagogicznym
Zadanie zrealizowane częściowo. Część osób nie spełniało kryterium wstępnego, część odbyła kursy w ramach studiów doktoranckich.
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Cel szczegółowy

A-1/WAT/1/WTC

s 21

Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego
Zadanie

A-1/WAT/1/WTC/1

s. 21

Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych II stopnia, na kierunku inżynieria materiałowa: „Komputerowe wspomaganie
projektowania i wytwarzania.
Zadanie niezrealizowane. Analiza rynku edukacyjnego wykazuje brak chętnych na studia II stopnia. Wydział nie jest w stanie zapewnić chętnych
dla istniejących już specjalności dla kierunku inżynieria materiałowa. Tworzenie nowej specjalności w tej sytuacji uznano za nieuzasadnione.
W dalszym ciągu Wydział będzie monitorował liczbę potencjalnych studentów pod kątem możliwości uruchomienia przedmiotowej specjalności
w latach następnych.

CEL STRATEGICZNY:
A-2/WAT s. 24
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie
kształcenia kadr specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON",
uwzględniając strategiczne kierunki edukacji i badań zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się
na kształcenie oficerów innych państw.
Cel szczeqółowy:

A-2/WAT/2/WIG

s. 27

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego (...)
Zadanie

A-2/WAT/2/WIG/3

s. 27

Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez stwarzanie warunków do awansów naukowych
W trakcie realizacji. Awans przeniesiony na 2019 rok, postępowanie habilitacyjne w toku.
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s. 30
A-2/WAT/2/WTC
Cel szczegółowy:
Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego
s. 30
A-2/WAT/2/WTC/1
Zadanie
Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności na studiach wojskowych I i II stopnia: „Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe"
Nie zrealizowano ze względu na brak zapotrzebowania ze strony Ministerstwa ON na reaktywację tej specjalności. Propozycja będzie wznawiana
w następnych latach.

s. 30
A-2/WAT/2/WTC/2
Zadanie
Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności na studiach wojskowych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich: „Fizyka
techniczna"
Nie ma dotychczas zapotrzebowania ze strony ministerstwa na reaktywacje tej specjalności. Do pomysłu będziemy wracać w następnych latach.

A-3/WAT s. 31
CEL STRATEGICZNY:
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie
kształ cenia kadr specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON",
uwzględniając strategiczne kierunki edukacji i badań zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się
na kształcenie oficerów innych państw..
Wszystkie cele i zadania zrealizowane - nie wymaqa komentarza.

A-4/WAT s. 35
CEL STRATEGICZNY:
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową na
wysokim poziomie, atrakcyjnej dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji.
Wszystkie cele i zadania zrealizowane — nie wymaqa komentarza.
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A-5/WAT s. 40
CEL STRATEGICZNY:
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej
i badawczej na wysokim poziomie.
A-5/WAT/2/PRR
Cel szczegół owy:
Kompleksowa informatyzacja uczelni

s. 41-42

Zadania:
s. 42,
A-5/WAT/2/PRR/4/DIN — Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej
A-5/WAT/2/PRR/5/DIN — Organizacja infrastruktury klucza publicznego — podpis cyfrowy niekwalifikowany
oraz
A-5/WAT/2/PRR/6/DIN — Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych s. 42,

s. 42

związane z realizacją celu szczegółowego A-5/WAT/2/PRR, nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na czasową niedostępność kluczowych
pracowników je realizujących (zwolnienia lekarskie, udział w kilkumiesięcznych kursach) oraz nierozstrzygnięcie niektórych przetargów
informatycznych w 2018 r.

s. 44
Cel szczegółowy:
A-4/WAT/3/WEL
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału prowadzącego działalność dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie,
atrakcyjną dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów gospodarki
i administracji
Zadanie:
A-5/WAT/4/WEL/2/KAN
s. 44
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Budynek komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM"
Do procedury przetargowej przystąpiło trzech wykonawców, jednakże koszty przez nich zaproponowane przekroczyły wartość inwestycji
i nie wyłoniono żadnego wykonawcy. W lutym br. raz jeszcze zostanie poddana inwestycja pod zamówienia publiczne.
Zadanie:
A-5/WAT/4/WEL/3/KAN
s. 45
Budowa nowoczesnego specjalistycznego laboratorium LABSAT
Nie wykonano remontu pomieszczenia laboratorium ze względu na brak mocy przerobowych Działu Inwestycji i Remontów WAT. Remont
laboratorium planowany jest do realizacji w 2019 r wraz z remontem kapitalnym budynku nr 45.
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Cel szczegółowy:
Cel A-5/WAT/3/WME s. 47
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim
poziomie
Realizacja niższa niż zakładano z powodu niewywiązania się wykonawcy z zawartej umowy, z powodu fluktuacji zatrudnienia.
Zadanie
A-5/WAT/3/WME/1/DIB
s. 47
Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54 Kontynuacja z lat 2014, 2015, 2016 i 2017
Planowana realizacja od początku realizacji zadania 95% (13% w 2018 r.). Realizacja faktyczna, wynikająca z finansowania inwestycji, na
poziomie 91,75% (9,75% w 2018 r.). Wykonawca nie zrealizował zadań do wysokości zaplanowanej na 2018 r. dotacji w kwocie ok. 15.433 tys. zł,
tłumacząc to niezaplanowanymi zmianami w zatrudnieniu powodującymi brak pracowników do wykonawstwa. Skutkiem tego był zwrot do MON
dotacji w wysokości ok. 3.800 tys. zł.

Cel szczegółowy
A-5/WAT/3/WTC
s. 48
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT
Zadanie
A-5/WAT/3/WTC/1
Termomodernizacja budynku 5

s. 48

Zadanie nie zrealizowane — nie otrzymano środków na realizację tego przedsięwzięcia. W następnych latach Wydział będzie o nie wnioskował.

Cel szczeqółowy:
A-5/WAT/1/KAN
s. 50
„Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie"
Zadanie
A-5/WAT/1/KAN/1
s. 50
Przebudowa budynku nr 9 dla potrzeb kuchni i stołówki wojskowej.
Planowana wartość zadania uległa zmianie na podstawie korekt Planu wynikowego planu inwestycji budowlanych 2018 r. Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Planu inwestycji WAT na 2018 rok.
Zgodnie z zawartymi umowami oraz w/w planami na 2018 rok zaplanowano oraz wykonano:
- wartość do wydania w 2018 roku — 7.587.478,86 zł z czego: środki MON — 7.399.700,00 zł oraz środki WAT — 187.778,86 zł.
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A-5/WAT/1/KAN/2
s. 50
Zadanie
Budowa budynku na potrzeby zaplecza badawczego wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznych.
Planowana wartość zadania uległa zmianie na podstawie korekt Planu wynikowego planu inwestycji budowlanych 2018 r. Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Planu inwestycji WAT na 2018 rok.
Zgodnie z zawartymi umowami oraz w/w planami na 2018 rok zaplanowano oraz wykonano:
- wartość do wydania w 2018 roku — 5.070.487,61 zł z czego: środki MON — 4.917.500,00 zł oraz środki WAT — 152.987,61 zł.
Łączna wartość miernika obu zadań planowanego i osiągniętego na koniec 2018 roku to kwota 12.657.966,47 zł z tego:
MON — 12.317.200,00 zł,
WAT —
340.766,47 zł.

A-6/WAT s. 51
CEL STRATEGICZNY:
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne
prowadzenie projektów naukowych oraz wymianę kadry naukowej i studentów.
Cel szczegółowy:
A-6/WAT/2/PRK
- str. 51
Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach programu
ERASMUS+
Zadanie:
A-6/WAT/2/PRK/1/DOK
s. 51
Doskonalenie form uczestnictwa w programie ERASMUS+
Większa liczba uczestników programu Erasmus+ po stronie liczby zarówno wyjeżdżających jak i przyjeżdżających do WAT w stosunku do planu,
tj. wzrost liczby wyjeżdzających z 60 do 68 a przyjeżdzających z planowanych 20 do 38, jest wynikiem zintensyfikowania działań osób
koordynujących program E+ na szczeblu uczelni i PJO WAT w ramach umiędzynarodowienia. Częściowy wzrost liczby osób przyjeżdżających
spowodowany został dzięki wskazaniu dodatkowej możliwości zakwaterowania.
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s. 52
A-6/WAT/6/PRN
Cel szczegółowy:
Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT
s. 52
A-6/WAT/6/PRN/2/DNA
Zadanie:
Wsparcie organizacji wizyt światowej sławy naukowców w WAT
Zadanie niezrealizowane z powodu zamknięcia organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu „Nobliści".

A-6/WAT/6/WIG
Cel szczegółowy:
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współ pracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów
naukowych oraz wymianę kadry naukowej i studentów
A-6/WAT/6/WIG/2
s.
Zadanie
Zwiększenie udziału pracowników naukowych w wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS
Zadanie niezrealizowane. Nie było zgłoszeń mimo wcześniejszych deklaracji

A-6/WAT/4/WTC/1
s. 55
Cel szczeqółowy
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT
A-6/WAT/4/WTC/1
s. 55
Zadanie
Kontynuacja współpracy z firmą Raytheon (USA)
PJO (WTC) jest merytorycznie przygotowana na dalszą współpracę, ale druga strona (firma Raytheon) nie jest na chwilę obecną zainteresowana
intensyfikacją wspólnych działań. Można stwierdzić, że współpraca jest zawieszona.
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B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Techniczne(

Cel szczegółowy:
B-1/WAT/1/PRW
s. 56
Przygotowanie infrastruktury budowlanej i technicznej na potrzeby utworzenie Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN)
Zadanie:
B-1/WAT/1/PRW/1/ZOW
s. 56
Wykonanie prac budowlanych polegających na przystosowaniu istniejących pomieszczeń na potrzeby tworzonego LCN — nie zrealizowano. Projekt
budowlany jest opracowany.
Zadanie:
B-1/WAT/1/PRW/2/ZOW
s. 56
Opracowanie projektu technicznego LCN) — opracowano projekt techniczny LCN, ale z chwilą wdrożenia projektu w realizację zostanie dokonana
wypłata pozostałej części zaplanowanej do wypłaty kwoty.

Cel szczegółowy:
B-2/WAT/4/PRR
s. 57
Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025
Zadanie
B-2/WAT/4/PRR/1/DRO
s. 57
Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii rozwoju WAT
Zadanie zrealizowane. Prorektor ds. rozwoju powołał Zespół ds. opracowania projektu Strategii rozwoju WAT.
Zadanie
B-2/WAT/4/PRR/2/DRO
s. 57
Opracowanie i uzgodnienie projektu Strategii rozwoju WAT
Zadanie niezrealizowane ze względu na niezakończony proces wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w tym w szczególności niezakończone prace nad opracowaniem nowego statutu Uczelni. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. określono
w szczególności tryb pracy nad opracowaniem nowej strategii rozwoju WAT, pożądana strukturę, ramy czasowe obowiązywania oraz termin
opracowania i uzgodnienia projektu dokumentu. Dalsze prace realizowane będą w roku 2019, co zostało uwzględnione w Planie działalności WAT
na rok 2019.
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s. 58
B-3/WAT/3/PRS
Cel szczegółowy:
Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi
s. 58
B-3NVAT/3/PRS/1/DSS
Zadanie:
ami
ponadgimnazjalnymi
oraz samorządami terytorialnymi
Intensyfikacja współpracy ze szkoł
Niższa liczba podpisanych przez Rektora trójstronnych porozumień o współpracy (RKR — dyrektor szkoły — władze samorządu terytorialnego)
wynika z problemów niezależnych. Z uwagi na to, że w roku 2018 odbywały się wybory do władz samorządowych, wystąpiły problemy w zakresie
kadrowym i terminowym ze strony samorządów do reprezentowania w przedmiotowej sprawie.

Opracował:
Stanisław Rogalski, Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
Imię i nazwisko, nazwa funkcji lub stanowiska osoby sporządzającej sprawozdanie

O
Data i podpis: 04.02.2019 r.
Nr telefonu (e-mail) 261-839-663; stani law.resalskiRwat.edu.pl
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