
Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Gdańskiej 
- projekt POWER 3.5



Termin składania wniosków: 26.06.2017 r. – 15.09.2017 r.

Alokacja: 500 mln PLN 

Wkład własny: 3%

Koszty pośrednie: 10%

Maksymalna wartość projektu: 30 mln PLN



Umowa: 1.04.2018 r. – 31.03.2022 r.

Dofinansowanie wnioskowane:  : 29.086 mln PLN

Dofinansowanie otrzymane:  28.905 mln PLN

Wkład własny:  0.894 mln PLN



Lp. Moduły działań

1 Moduł programów kształcenia

2 Moduł podnoszenia kompetencji

3 Moduł programów stażowych

4
Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje 
wspomagające studentów 
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

5 Moduł studiów doktoranckich

6 Moduł zarządzania  w instytucjach szkolnictwa wyższego



• koszty utworzenia nowych programów kształcenia,
• koszty wprowadzenia nowych elementów dydaktyki, w nowym, dotychczas nie realizowanym 

przez wnioskodawcę zakresie czy formule

• koszty utworzenia nowych programów studiów doktoranckich i wprowadzenia nowych 
elementów dydaktyki w ramach kształcenia na studiach III stopnia, w nowym, dotychczas 
nie realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule, w tym we współpracy z 
otoczeniem społeczno – gospodarczym

• działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni,
• wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami,
• działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i adm.



POWER 3.5

Moduł 1
- kształcenie

Moduł 2
- studia doktoranckie

Moduł 3
- zarządzanie organizacją

8,9 mln zł 3,8 mln zł 14,5 mln zł



Moduł 1 – Kształcenie

Modyfikacja 20 programów kształcenia na studiach II stopnia

Nowy kierunek praktyczny na WCh „Inżynieria i Ekoefektywne Nośniki Energii”

Finansowanie profesorów wizytujących i praktyków z przemysłu

Zakup licencji, oprogramowań, książek oraz materiałów zużywalnych

8,9 mln



Kierunki modyfikowane

Wydział Kierunek
Liczba osób 

przygotowujących 
programy

Liczba godzin 
ulegająca 

modyfikacji
WA Architektura 14 550

WCH
Biotechnologia 10 91

Technologia chemiczna 13 270

WEiA
Automatyka i robotyka 24 354

Elektrotechnika 42 649

WFiMS
Fizyka techniczna 3 24

Matematyka 7 330

WILiŚ

Budownictwo bd 1676

Budownictwo (angielski) bd 318

ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
(angielski)

bd 393

Geodezja i kartografia bd 200

Inżynieria środowiska bd 1197

Transport bd 975



Kierunki modyfikowane

Wydział Kierunek
Liczba osób 

przygotowujących 
programy

Liczba godzin 
ulegająca 

modyfikacji

WM

Energetyka 17 305

Inżynieria materiałowa 15 450

Mechanika i budowa maszyn 21 280

Mechatronika bd 275

WOiO Oceanotechnika 16 395

WZIE
Analityka gospodarcza (angielski) 14 577

Zarządzanie (angielski) 27 885

SUMA 10194



POWER 3.5

Moduł 1
- kształcenie

Moduł 2
- studia doktoranckie

Moduł 3
- zarządzanie organizacją

3,8 mln zł



Moduł 2 – Studia Doktoranckie

3,8 mln zł

Specjalistyczne zajęcia soft-skills z użyciem nowoczesnych narzędzi IT (90 os., 80h) 

Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego (90 os. x 30h)

Indywidualne zajęcia z native speakerem (90 os. x 15h)

Międzynarodowa szkoła doktorancka (3 edycje, 90 os.)

Profesorowie wizytujący (18 prof. x 15h)

Staże naukowo-badawcze lub przemysłowe (60 os. , 3 m-ce )

Naukowe stypendium zadaniowe (36 os. rocznie)

Międzynarodowe konferencje naukowe (90 os).

Koopromotorzy (9 przewodów doktorskich)

Międzynarodowi recenzenci (27 os.)

Dostęp do Open Access (10 os.)



POWER 3.5

Moduł 1
- kształcenie

Moduł 2
- studia doktoranckie

Moduł 3
- zarządzanie organizacją

14,5 mln zł



Moduł 3 – Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi

Zarządzanie organizacją

Zarządzanie 
projektami

Zarządzanie 
procesami

Wsparcie infrastruktury 
informatycznej

1,6 mln zł 1,6 mln zł 2,6 mln zł 8,7 mln zł



Zarządzanie organizacją 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Miękki HR
Kompetencje dydaktyczne nauczycieli 

akademickich

• podniesienie kompetencji zarządczych kadry 

kierowniczej i administracyjnej

 assessment centre - badanie kompetencji 

pracowników (96 os.)

 szkolenia menadżerskie (96 os., 44h)

 coaching dla kadry kierowniczej  (80 os., 10 

sesji)

 szkolenia z efektywnej komunikacji dla kadry 

administracyjnej (144 os., 16h)

• dla osób przygotowujących zmiany programów w 

Module 1:

 szkolenia z metod wizualizacji danych i tworzenia 

atrakcyjnych prezentacji (48 os., 24h) 

 autoprezentacji/wystąpień publicznych (60 os, 16h)

 staże dydaktyczne (10 os.) 

 zakup licencji Lectora, Click Meeting

 szkolenia z programów Lectora, Click Meeting

1,6 mln



Zmiana sposobu zarządzania projektami na PG:

 analiza i optymalizacja procesu zarządzania projektami (usługa doradcza)

 wdrożenie Project Management Office

 modernizacja elektronicznej bazy projektów, w tym elektronicznego 

zgłoszenia projektu

Wsparcie szkoleniowe:
 z metodyk (PRINCE 2 – 24h, Management of Risk – 24h) (30 os.)

 z pomocy publiczej (8 os., 16h, 8 cykli)

 nt komercjalizacji i IP (30 os., 16 h)

 projektów B+R (30 os.,16h)

 Case study – Horyzont 2020 (40 os., 16h)

 Case study – analiza finansowa (3 os., 16h)

1,6 mln

Zarządzanie organizacją 
Zarządzanie Projektami



Zarządzanie organizacją 
Zarządzanie Procesami

Analiza i optymalizacja procesów na PG (administracja centralna + wydziały) -
usługa doradcza 

Zarządzanie informacją (komunikacja góra - dół, kanały komunikacji, język, 
budowanie kultury organizacyjnej, mailingowe listy dystrybucyjne) – usługa 
doradcza

E-learnigowe przewodniki po procedurach 

Mechanizm zarządzania wiedzą, w tym model realizacji inicjatyw wspólnych –
usługa doradcza

1,6 mln



Zarządzanie organizacją
Wsparcie Infrastruktury Informatycznej

budowa systemu informacji zarządczej - hurtownie danych

ewidencja planów zajęć

repozytorium prac dyplomowych

EZD – wdrożenie i integracja

rozbudowa systemu płacowo-kadrowego

integracja z uczelnianych systemów ewidencyjnych z PBN i POLON

8,7 mln



Struktura Zarządzania Projektem

Kierownictwo Organizacji
prof. K. Wilde

Komitet Sterujący
prof. P. Dominiak
prof. J. Smulko
prof. M. Dzida

M. Miler
Członek Rady Uczelni - S. 

Halbryt
Kierownik Projektu

prof. J. Cieśliński

Koordynator 
Biura Projektu
K. Lewandowski

Biuro Projektu
Specjalista ds. rozliczeń (1)
Specjalista ds. PZP (1)
Specjalista ds. administracji (4)

Koordynator modułu 1

prof. W. Koc

Koordynator modułu 2

prof. J. Janczewska

Koordynator modułu 3
dr M.Sawicka

Koordynatorzy wydziałowi
Kierownicy 

studiów 
doktoranckich

Z1:
Zespół 

Zarządzania 
Procesami

M. 
Jankowska

Z2:
Zespół 

Zarządzania 
Projektami

A. Szafran

Z3:
Zespół 

Wsparcia 
infrastruktury 

informat.

P. Lubomski

Z4:
Zespół 

Zarządzania 
Zasobami 
Ludzkimi

M. Sawicka

Z5:
Zespół 

Wymiany 
Wiedzy 

i informacji
P. 

Górtowska


