Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
za rok 2019
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu1)

Lp.

Cel
Nazwa

1

2

3

1

Kształcenie międzynarodowej
kadry medycznej

1. Liczba studentów
anglojęzycznych
2. Częstotliwość
wyjazdów
zagranicznych
studentów

2

Rozwój kształcenia
podyplomowego i ustawicznego

1. Liczba planowanych
studiów
podyplomowych
2. Liczba doktorantów

1)

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
4
1. 1060
2. 100

1. 15
2. 170

Osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

Najważniejsze
Najważniejsze podjęte
planowane zadania
2) zadania służące realizacji
służące realizacji celu
celu 5)

6

1. 1078
2. 106

1. Kształcenie
studentów
zagranicznych
2. Zawieranie i
realizacja umów
międzynarodowych
oraz aktualizacja
umów i porozumień

1. 14
2. 173

1. Studia
podyplomowe
2. Studia doktoranckie

7
1. Kształcenie studentów
zagranicznych
2. Zawieranie i realizacja
umów
międzynarodowych
oraz aktualizacja umów
i porozumień

1. Realizacja studiów
podyplomowych
2. Realizacja studiów
doktoranckich

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5)
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.
2)

3

Umiędzynarodowienie i
promocja polskiej nauki
medycznej

1. Liczba konferencji
dotyczących
promowania polskiej
medycyny dla gości
zagranicznych

Co najmniej 1

8

1. Udział Uniwersytetu
Medycznego im.
Karola
Marcinkowskiego w
Poznaniu w
wydarzeniach,
dotyczących
promowania polskiej
medycyny
2. Organizacja
konferencji o
charakterze
międzynarodowym

1. Udział Uniwersytetu
Medycznego im.
Karola
Marcinkowskiego w
Poznaniu w
wydarzeniach,
dotyczących
promowania polskiej
medycyny
2. Organizacja
konferencji o
charakterze
międzynarodowym

1

Realizacja działań na
rzecz doskonalenia
kadry kierowniczej i
administracji Uczelni

Realizacja działań na
rzecz doskonalenia kadry
kierowniczej i
administracji Uczelni

1. Uchwalenie nowego
Statutu Uczelni
zgodnego z
przepisami nowej
ustawy
2. Uchwalenie nowego
regulaminu pracy
3. Uchwalenie
regulaminu studiów
na podstawie
przepisów nowej
ustawy
4. Nadanie regulaminu
organizacyjnego
zgodnie z trybem
określonym w
nowym statucie
uczelni
5. Powołanie pierwszej
rady uczelni

1. Uchwalono nowy
Statut Uczelni zgodny
z przepisami nowej
ustawy
2. Uchwalono nowy
regulamin pracy
3. Uchwalono regulamin
studiów na podstawie
przepisów nowej
ustawy
4. Zatwierdzono
regulamin
organizacyjny zgodnie
z trybem określonym w
nowym statucie uczelni
5. Powołano pierwszą
radę uczelni

4
Unowocześnienie systemu nauki
i szkolnictwa wyższego

5

Unowocześnienie systemu nauki
i szkolnictwa wyższego

Liczba szkoleń lub
konferencji
poświęconych tematyce
nowoczesnego systemu
nauki i szkolnictwa
wyższego
Wewnętrzne
uregulowania

Co najmniej 1

Dostosowanie
wewnętrznych
uregulowań do
przepisów nowej
ustawy

Dostosowano
wewnętrzne
uregulowania do
przepisów nowej
ustawy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2019
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel
Nazwa

1
1

2

3

4

2
Innowacyjne
kształcenie
studentów
Innowacyjne
kształcenie
studentów
Innowacyjne
kształcenie
studentów
Modernizacja
posiadanej
infrastruktury
dydaktycznej

3
Budowa Collegium
Pharmaceuticum
Budowa Centrum
Innowacyjnych
Technologii
Farmaceutycznych
Budowa Centrum
Symulacji
Medycznej
Przeprowadzenie
zaplanowanych
remontów

Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu 5)

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie
4
Projekt budowlany

5
Projekt budowlany

6
Przygotowanie projektu
budowlanego

7
Zatwierdzenie projektu
budowlanego

Umowa z wykonawcą

Umowa z wykonawcą

Podpisanie umowy na budowę

Podpisano umowę na
budowę

Ukończenie prac
budowlanych i oddanie
obiektu
Realizacja zaplanowanych
robót i osiągnięcie
zamierzonych efektów

Ukończenie prac
budowlanych i oddanie
obiektu
Realizacja
zaplanowanych robót i
osiągnięcie zamierzonych
efektów

Ukończenie prac budowlanych i
oddanie obiektu

Ukończono prace
budowlane i oddano
obiekt
1. Umiejętnie
wykorzystano dostępne
zasoby finansowe
2. Efektywnie
wykorzystano dotację

4)

1. Umiejętne wykorzystanie
dostępnych zasobów
finansowych
2. Efektywne wykorzystanie
dotacji

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2019
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników
lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

…………………………………
data

……….….…………………………………..
podpis ministra/kierownika jednostki

