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Wprowadzenie 

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 
2012-2020 została opracowana na podstawie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 
2012-2020 przyjętej uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku oraz 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 
roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Strategicznego. 

Strategię Wydziału tworzą: wizja, misja, cele strategiczne ogólne i szczegółowe określone 
w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się 
i rozwoju. 

W procesie diagnostycznym, poprzedzającym stworzenie Strategii Wydziału i przedstawio-
nym w formie analizy strategicznej SWOT, wzięto także pod uwagę wnioski wypływające z 
realizacji poprzednich programów działania Uczelni i Wydziału realizowanych od 1995 roku, 
w  szczególności ostatnie dokumenty strategiczne: „Politechnika Śląska – innowacyjne cen-
trum kształcenia i nauki w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Program działania 
na lata 2009 – 2012” oraz „Program Rozwoju Dydaktyki i Badań Wydziału Automatyki Elek-
troniki i Informatyki Politechniki Śląskiej” przyjęty uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki z dnia 17 lipca 2012 r. W procesie przygotowania Strategii Wydziału 
uwzględniono także wyniki społecznych konsultacji, w których uczestniczyli zarówno intere-
sariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni. 
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1. Analiza strategiczna SWOT 
 

1.1. Kształcenie  

a. Mocne strony  

1. Wysoki prestiż Wydziału wsparty jego 50-letnią tradycją.  

2. Znana i rozpoznawalna marka Wydziału na rynku edukacyjnym związanym 
z automatyką, biotechnologią, elektroniką i informatyką.  

3. Wysoki poziom wiedzy kandydatów przyjmowanych na pierwszy rok studiów, w po-
równaniu do kandydatów na inne wydziały Politechniki Śląskiej. 

4. Dobra opinia pracodawców o absolwentach Wydziału.  

5. Zróżnicowana oferta dydaktyczna w ramach 5 kierunków studiów I i II stopnia oraz 
szeroka oferta przedmiotów obieralnych. 

6. Wyróżniająca lub bardzo dobra ocena wystawiona przez PKA prowadzonym 
na Wydziale kierunkom studiów.  

7. Doświadczona i kompetentna kadra nauczycieli akademickich, zarówno w grupie pro-
fesorów, jak i adiunktów.  

8. Dobrze działający System Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

9. Duża aktywność studentów oraz pracowników Wydziału w realizacji programu 
LLP/ERASMUS. 

10. Zdobywanie dodatkowych środków finansowych na kształcenie na tzw. kierunkach 
zamawianych oraz realizacja programów rozwojowych dotyczących kształcenia. 

11. Dostęp studentów do nowoczesnych laboratoriów dydaktyczno-badawczych. 

12. Aktywna działalność studenckich kół naukowych, ich sukcesy w krajowych i między-
narodowych konkursach. 

13. Stosunkowo niskie nakłady na utrzymanie ponoszone przez studentów (w porówna-
niu z konkurencyjnymi uczelniami w Krakowie i Wrocławiu). 

14. Sprawny system komunikacji publicznej w aglomeracji śląskiej ułatwiający dojazd stu-
dentów na Uczelnię. 
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b. Słabe strony  

1. Niewykorzystane możliwości w zakresie oferty studiów podyplomowych i kursów 
specjalistycznych.  

2. Stosunkowo niska liczba profesorów tytularnych na tle podobnych wydziałów naszej 
Uczelni i kraju.  

3. Nie w pełni wykorzystane możliwości pozyskiwania studentów zagranicznych na pro-
wadzony w języku angielskim makrokierunek. 

4. Zbyt mały wpływ przedstawicieli pracodawców na programy studiów.  

5. Niewystarczające wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, bazujących na związ-
kach z praktyką. 

6. Niezadowalająca liczba laboratoriów i sal dydaktycznych oraz częściowo przestarzałe 
wyposażenie. 

7. Ograniczona możliwość kształtowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej. 

8. Brak systematycznego badania losów zawodowych absolwentów.  

9. Brak kompleksowej strategii promocji oferty dydaktycznej Wydziału. 

c. Szanse  

1. Stałe, duże zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków studiów pro-
wadzonych na Wydziale.  

2. Wysokie kwalifikacje kadry oraz istniejące zaplecze techniczne Wydziału, umożliwia-
jące prowadzenie szkoleń oraz kursów nadających lub podwyższających kwalifikacje 
pracowników z przemysłu.  

3. Wzrost zainteresowania przedsiębiorstw współpracą w zakresie współuczestniczenia 
w procesie kształcenia. 

4. Bliskość szybko rozwijającej się specjalnej strefy ekonomicznej zatrudniającej absol-
wentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.  

5. Rosnące aspiracje młodzieży odnośnie do poziomu wykształcenia i różnorodności 
specjalności dostępnych w ramach oferty dydaktycznej Wydziału.  

6. Wzbogacenie oferty kierunków studiów o kierunek Teleinformatyka. 

7. Konkursy MNiSW na kierunki zamawiane, obejmujące prawie wszystkie kierunki pro-
wadzone na Wydziale.  

8. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.  



4 

d. Zagrożenia  

1. Pogłębiający się niż demograficzny i zauważalne zmniejszanie się liczby kandydatów 
na studia.  

2. Oferty innych uczelni na rynku edukacyjnym i wzrost konkurencji w pozyskiwaniu 
kandydatów na studia.  

3. Nieumieszczenie Elektroniki i Telekomunikacji na ministerialnej liście kierunków za-
mawianych. 

4. Stosunkowo niskie nakłady z budżetu Państwa na szkolnictwo wyższe.  

5. Nadmierna dominacja oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich nad 
oceną działalności dydaktycznej. 

6. Niska i zmniejszająca się w ostatnich dwóch latach dotacja dydaktyczna z budżetu 
Państwa dla Politechniki Śląskiej.  

7. Niskie płace w szkolnictwie wyższym (dotkliwe zwłaszcza dla dobrze opłacanych 
w przemyśle absolwentów informatyki) zachęcające młodą kadrę do poszukiwania 
dodatkowego zatrudnienia kosztem zaangażowania w prace naukowo-badawcze.  

8. Bardzo niski poziom stypendiów dla studentów studiów doktoranckich.  

 

1.2. Działalność naukowo- badawcza  

a. Mocne strony  

1. Wysoki prestiż Wydziału wsparty jego 50-letnią tradycją.  

2. Znana i rozpoznawalna marka w środowisku naukowo-badawczym nauk technicz-
nych.  

3. Znaczący potencjał naukowo-badawczy poparty dużą liczbą publikacji w uznanych 
czasopismach zagranicznych i krajowych. 

4. Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej, często o unikalnych specjalnościach 
naukowo-badawczych.  

5. Bardzo duża liczba doktorantów stanowiących zasób intelektualny dla dynamicznego 
rozwoju młodej kadry naukowej.  

6. Uprawnienia Wydziału do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habi-
litowanego w czterech dyscyplinach naukowych.  

7. Organizacja uznanych konferencji i sympozjów. 
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b. Słabe strony  

1. Obniżona kategoria naukowa Wydziału, rażąco odstająca od posiadanego potencjału. 

2. Zbyt mała liczba projektów badawczych finansowanych z zewnętrznych źródeł krajo-
wych i europejskich.  

3. Ograniczone umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale, w sensie pozy-
skiwania projektów realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.  

4. Niekorzystna struktura wiekowa samodzielnej kadry naukowo-dydaktycznej. 

5. Zbyt mała aktywność naukowo-badawcza części nauczycieli akademickich. 

6. Wąski zakres komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez ich transfer 
do przemysłu.  

7. Słaba integracja pomiędzy jednostkami Wydziału. 

c. Szanse  

1. Rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw przemysłowych komercjalizacją badań na-
ukowych. 

2. Duża liczba pracowników ze stopniem doktora intensyfikujących badania w celu uzy-
skania stopnia doktora habilitowanego. 

3. Systematycznie rosnąca liczba projektów badawczych realizowanych przez pracowni-
ków Wydziału. 

4. Możliwości rozwoju badań naukowych wynikające z członkowstwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej. 

5. Coraz skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (NCN, NCBIR, programy 
unijne) na prowadzone badania naukowe.  

d. Zagrożenia  

1. Niewystarczające nakłady z budżetu Państwa na prace naukowo-badawcze.  

2. Nikłe finansowanie prac naukowo-badawczych przez przedsiębiorstwa.  

3. Niski poziom płac pracowników naukowo-badawczych.  

4. Zbyt mała aktywność pracowników w aplikowaniu o projekty.  
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1.3. Zarządzanie  

a. Mocne strony  

1. Wysoka jakość i efektywność procesów administracyjnych w Uczelni i na Wydziale 
(system kontroli zarządczej, system kontroli finansowej).  

2. Przygotowanie i wdrożenie w Uczelni Systemu Zarządzania Ryzykiem.  

3. Zdecydowane dążenie władz Wydziału  do wdrożenia nowoczesnych metod zarzą-
dzania w celu  osiągnięcia celów strategicznych  i sprostaniu konkurencji na rynku 
szkolnictwa wyższego.  

4. Funkcjonowanie w uczelni Systemu Zarządzania Projektami z Centrum Zarządzania 
Projektami i wynikające z tego usprawnienie obsługi administracyjnej i finansowej 
projektów badawczych i innych.  

5. Wykwalifikowana i kompetentna administracja wydziałowa stanowiąca silne wsparcie 
w realizacji projektów.  

b. Słabe strony  

1. Słabe więzi Wydziału z absolwentami i niedostateczne ich wykorzystanie do promocji 
i kształtowania wizerunku Wydziału.  

2. Opór części pracowników Wydziału wobec koniecznych zmian. 

c. Szanse  

1. Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stymulująca wprowadzanie 
w Uczelni nowych regulacji i mechanizmów. 

2. Duża uwaga władz Uczelni skupiona na dalszym usprawnianiu procedur zarządczych. 

d. Zagrożenia  

1. Niski poziom płac pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i poszukiwanie przez 
nich dodatkowego zatrudnienia poza uczelnią.  

2. Brak zrozumienia dla procedur zarządczych wśród pracowników naukowo-
dydaktycznych Wydziału.  
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1.4. Konkluzja  
 

Na podstawie przedstawionej powyżej analizy strategicznej naszego Wydziału, wykonanej za 
pomocą metody SWOT, opartej na analizie mocnych i słabych stron Wydziału oraz ocenie 
jego szans i zagrożeń ze strony otoczenia, można przyjąć, że najbardziej adekwatną strategią 
dla Wydziału może być tzw. „strategia konkurencyjna” zaproponowana w Strategii Rozwoju 
Politechniki Śląskiej dla całej Uczelni. Strategia taka polega na wyeliminowaniu istniejących 
słabości Wydziału i budowaniu jego konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie 
istniejących szans sprzyjających rozwojowi.  
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2. Wizja i misja Wydziału 

Wizja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

Do roku 2020 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki stanie się wiodącym 
ośrodkiem nauki, innowacyjnego kształcenia i współpracy z otoczeniem zajmują-
cym czołowe miejsce na mapie edukacyjnej i naukowej Polski.  

Misja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

Misją Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest kształcenie wszechstron-
nych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz pro-
wadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu automatyki i robotyki, 
biotechnologii, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, przyczyniających się do 
rozwoju nauki i gospodarki. 
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3. Cele strategiczne ogólne  
 

1. W obszarze kształcenia należy dążyć do podnoszenia jakości kształcenia i utrzymania 
procesu kształcenia na najwyższym merytorycznie poziomie oraz do ustawicznego 
podnoszenia atrakcyjności studiowania poprzez modyfikację i poszerzenie oferty 
edukacyjnej Wydziału tak, aby zaspokajała ambicje studentów oraz spełniała oczeki-
wania rynku pracy.  

2. W obszarze badań naukowych należy dążyć do uzyskania i utrzymania najwyższej ka-
tegorii naukowej Wydziału, zwiększenia liczby projektów realizowanych na Wydziale 
i finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności we współpracy z przemy-
słem w ramach konsorcjów naukowo-technologicznych oraz do komercjalizacji uzy-
skiwanych wyników.   

3. W obszarze zarządzania Wydziałem należy dążyć do usprawnienia działalności admi-
nistracyjnej Wydziału, pełnego wdrożenia obowiązującego w Politechnice Śląskiej 
Systemu Zarządzania Jakością, umożliwiającego uzyskanie  większego stopnia satys-
fakcji pracowników i studentów z funkcjonowania struktur Wydziału, oraz intensyfi-
kacji współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

4. W obszarze ochrony zasobów Wydziału należy dążyć do ich rozbudowy, modernizacji 
oraz wykorzystywania w sposób racjonalny i celowy, mając na uwadze tworzenie ko-
rzystnych warunków do osiągnięcia celów strategicznych szczegółowych.  
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4. Cele strategiczne szczegółowe 

Perspektywa finansowa 

1. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 

2. Wzrost przychodów z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

3. Zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy). 

4. Zwiększenie przychodów z działalności naukowo – badawczej. 

5. Racjonalizacja kosztów działalności administracyjnej. 

Perspektywa klienta 

1. Zachowanie liczby studentów studiów stacjonarnych na poziomie odpowiadającym 
potencjałowi Wydziału przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu kształce-
nia. 

2. Wzrost liczby studentów na studiach niestacjonarnych i podyplomowych. 

3. Doskonalenie procesu współpracy z interesariuszami w zakresie wzbogacania oferty 
badawczej i rozwoju naukowego Wydziału. 

4. Rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie finansowania prac 
naukowo – badawczych. 

5. Komercjalizacja wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych na Wydziale. 

6. Promowanie Wydziału w kraju i za granicą. 

Perspektywa procesów wewnętrznych 

1. Doskonalenie oferty edukacyjnej w zakresie kierunków kształcenia. 

2. Dostosowanie oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych do wymagań 
rynku. 

3. Modernizacja metod i monitorowanie jakości kształcenia zgodnie ze standardami kra-
jowymi i międzynarodowymi. 

4. Doskonalenie procesów związanych z rozwojem i aktywnością kadry naukowej. 

5. Usystematyzowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi. 

6. Usprawnienie systemu zarządzania Wydziałem. 
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Perspektywa uczenia się i rozwoju 

1. Wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym wzrost liczby samodzielnych 
pracowników naukowo-dydaktycznych. 

2. Doskonalenie i rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia. 

3. Doskonalenie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie działalności naukowo 
– badawczej. 

4. Wzmacnianie pozycji Wydziału na wszystkich prowadzonych kierunkach kształcenia 
i badań. 

5. Rozwój bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Wydziału. 

6. Poprawa stanu infrastruktury pozwalająca na zaspokojenie potrzeb studentów i pra-
cowników. 

7. Doskonalenie kompetencji merytorycznych pracowników obsługi administracyjnej. 

8. Doskonalenie zasad wynagradzania i motywowania wszystkich pracowników Wydzia-
łu w ramach istniejących możliwości finansowych. 
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Cele strategiczne w ramach poszczególnych wątków strategicznych 
 

 Obszar kształcenia Obszar badań naukowych Obszar zarządzania 

Pe
rs
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kt

yw
a 

fin
an

so
w
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1. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania.
2. Wzrost przychodów z  projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

3. Zwiększenie przychodów 
z działalności dydaktycznej 
(studia podyplomowe, kur-
sy). 

3. Zwiększenie przychodów 
z działalności naukowo – 
badawczej. 

3. Racjonalizacja kosztów 
działalności administra-
cyjnej. 

Pe
rs

pe
kt

yw
a 

 k
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nt
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1. Zachowanie liczby studen-
tów studiów stacjonarnych 
na poziomie odpowiadają-
cym potencjałowi Wydziału 
przy jednoczesnym utrzy-
maniu wysokiego poziomu 
kształcenia. 

2. Wzrost liczby studentów na 
studiach niestacjonarnych 
i podyplomowych. 

1. Doskonalenie procesu 
współpracy z interesariu-
szami w zakresie wzbogaca-
nia oferty badawczej i roz-
woju naukowego Wydziału. 

2. Rozwój współpracy z intere-
sariuszami zewnętrznymi w 
zakresie finansowania prac 
naukowo – badawczych. 

3. Komercjalizacja wyników 
prac badawczo – rozwojo-
wych prowadzonych na Wy-
dziale. 

1. Promowanie Wydziału 
w kraju i za granicą. 
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1. Doskonalenie oferty eduka-
cyjnej w zakresie kierunków 
kształcenia. 

2. Dostosowanie oferty eduka-
cyjnej w zakresie studiów 
podyplomowych do wyma-
gań rynku. 

3. Modernizacja systemu jako-
ści kształcenia zgodnie ze 
standardami krajowymi i 
międzynarodowymi. 

1. Doskonalenie procesów 
związanych z rozwojem i ak-
tywnością kadry naukowej. 

1. Usprawnienie systemu 
zarządzania Wydziałem. 

2. Usystematyzowanie relacji 
z podmiotami zewnętrz-
nymi. 

Pe
rs
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kt

yw
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uc
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się
 

 i 
ro
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1. Wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym wzrost 
liczby samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. 

2. Wzmacnianie pozycji Wydziału na wszystkich prowadzonych 
kierunkach kształcenia i badań. 

3. Rozwój bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Wydziału. 

1. Poprawa stanu infra-
struktury pozwalająca na 
zaspokojenie potrzeb 
studentów i pracowni-
ków. 

2. Doskonalenie kompeten-
cji merytorycznych pra-
cowników obsługi admi-
nistracyjnej. 

3. Doskonalenie zasad wy-
nagradzania i motywo-
wania wszystkich pra-
cowników Wydziału 
w ramach istniejących 
możliwości finansowych. 

4. Doskonalenie i rozwój 
współpracy międzynarodo-
wej w obszarze kształcenia. 

4. Doskonalenie i rozwój 
współpracy międzynarodo-
wej w zakresie działalności 
naukowo – badawczej. 
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5. Mapa Strategii Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej 

Opracowana mapa strategii, zbudowana w oparciu o koncepcję Strategicznej Karty Wyników, 
jest propozycją syntetycznej prezentacji związków przyczynowo-skutkowych wytyczających 
perspektywiczną i w sposób realny ukształtowaną ścieżkę rozwojową Wydziału. Przy jej two-
rzeniu przyjęto następującą hierarchiczną gradację perspektyw zbudowaną na założeniach 
Strategii Politechniki Śląskiej i celach szczegółowych Strategii Wydziału Automatyki, Elektro-
niki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz spektrum odpowiadających im zadań: 
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MAPA STRATEGII WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
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Doskonalenie i rozwój współpracy 
międzynarodowej w obszarze 

kształcenia

Rozwój współpracy 
międzynarodowej w zakresie 

działalności naukowo - badawczej

Doskonalenie zasad 
wynagradzania i motywowania 

wszystkich pracowników Wydziału 
w ramach istniejących możliwości 

finansowych

Rozwój bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Wydziału

Doskonalenie kompetencji 
merytorycznych pracowników 

obsługi administracyjnej

Poprawa stanu infrastruktury 
pozwalająca na zaspokojenie 

potrzeb studentów i pracowników

Wzmacnianie pozycji Wydziału na wszystkich prowadzonych kierunkach 
kształcenia i badań

Wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym wzrost liczby 
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

Modernizacja systemu jakości 
kształcenia zgodnie ze 
standardami krajowymi
 i międzynarodowymi

Dostosowanie oferty edukacyjnej 
w zakresie studiów 

podyplomowych do wymagań 
rynku

Doskonalenie oferty edukacyjnej
 w zakresie kierunków kształcenia

Doskonalenie procesów 
związanych z rozwojem 

i aktywnością kadry naukowej

Usprawnienie systemu zarządzania 
Wydziałem

Usystematyzowanie relacji 
z podmiotami zewnętrznymi

Komercjalizacja wyników prac 
badawczo - rozwojowych 

prowadzonych na Wydziale

Rozwój współpracy z 
interesariuszami zewnętrznymi 
w zakresie finansowania prac 

naukowo - badawczych

Doskonalenie procesu współpracy 
z interesariuszami w zakresie 

wzbogacania oferty badawczej
 i rozwoju naukowego Wydziału

Zwiększenie przychodów z 
działalności naukowo - badawczej

Wzrost przychodów z  projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Wzrost liczby studentów na 
studiach niestacjonarnych

 i podyplomowych

Zachowanie liczby studentów 
studiów stacjonarnych na 
poziomie odpowiadającym 
potencjałowi Wydziału przy 
jednoczesnym utrzymaniu 

wysokiego poziomu kształcenia
Promowanie Wydziału w kraju

 i za granicą

Zwiększenie przychodów z 
działalności dydaktycznej (studia 

podyplomowe, kursy)

Racjonalizacja kosztów 
działalności administracyjnej

Poszukiwanie nowych źródeł finansowania

Obszar kształcenia Obszar badań 
naukowych Obszar zarządzania
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6. Podsumowanie  

Strategia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012-
2020 jest merytorycznie zbieżna ze Strategią Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020.  

Realizacja przedstawionych w Strategii celów strategicznych ogólnych i szczegółowych bę-
dzie się odbywać poprzez wyznaczanie przez Dziekana Wydziału zadań do realizacji na każdy 
rok kadencji wraz z miernikami realizacji poszczególnych celów oraz terminem zakończenia 
zadań, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 
2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Strategicz-
nego. Dziekan Wydziału określi, które z zadań operacyjnych realizowane będą w formie pro-
jektów. 

W odniesieniu do rocznego planu zadań prowadzone będzie zarządzanie ryzykiem operacyj-
nym zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 
2011 roku umożliwiające identyfikację, ocenę i kontrolę czynników ryzyka dla poszczegól-
nych zadań oraz podejmowanie właściwych działań zaradczych.  Dziekan Wydziału wyznaczy 
osoby odpowiedzialne za realizację i zarządzanie ryzykiem w poszczególnych zadaniach. 


