
 

Plan realizacji przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” 

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Nr 
zadania 
 

Nazwa zadania 
 

Cel, któremu służy, tj. w jaki 
sposób realizacja zadania 
przyczyni się do wzrostu 
jakości kształcenia  
 

Opis planowanego 
rezultatu 

Do kogo 
skierowane jest 
zadanie np. 
studenci, 
wykładowcy, 
pracownicy uczelni 

Kierunek studiów 
 

termin realizacji 
/ okres realizacji 

1 Doposażenie pracowni: 
symulacji klinicznej 
ratownictwa medycznego, 
kosmetologii, fizjologii 
wysiłku i fizjologii klinicznej, 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w 
sprzęt niezbędny do 
realizacji zajęć 
 

Kształtowanie umiejętności 
praktycznych studentów, 
celem osiągnięcia założonych 
efektów uczenia się.  

Podniesienie jakości 
kształcenia w różnych 
obszarach zdrowia. 

Studenci  i 
wykładowcy  
 
 

Ratownictwo medyczne, 
Kosmetologia, 
Wychowanie fizyczne. 
 

10.05 – 
30.11.2021 

2 Doposażenie laboratoriów:  
badań geometrycznych kół 
zębatych, badań 
wytrzymałościowych kół 
zębatych, badań 
materiałowych kół zębatych 
Instytutu – Centrum 
Doskonałości Badań Kół 
Zębatych w systemy 
klimatyzacji oraz sprzęt 
kontrolno – pomiarowy 

Nabycie niezbędnych 
umiejętności i doświadczenia 
pomiarowego w warunkach 
możliwie zbliżonych do 
warunków w laboratoriach 
przemysłowych. 
 

Realizacja zajęć 
laboratoryjnych w 
warunkach 
adekwatnych do 
przemysłowych 
pomiarów części 
brakowych i 
demonstracyjnych, aby 
zarówno warunki 
pomiaru (wilgotność i 
temperatura) oraz 
sprzęt kontrolno-
pomiarowy pozwalał 
na rzetelne wykonanie 
pomiaru i porównanie 
wyników pomiaru ze 

Studenci i 
wykładowcy  

Mechanika i budowa 
maszyn,  
Budownictwo.  
 

10.05.2021- 
30.11.2021 



specyfikacją (norma, 
rysunek techniczny, 
itp.). 

3 Promocja kierunków 
studiów o profilu 
praktycznym  

Prezentacja korzyści z 
podjęcia studiów o profilu 
praktycznym/uświadamianie 
społeczeństwa o istocie 
kształcenia praktycznego. 
 
 

Podjęcie działań 
promocyjno – 
informacyjnych 
mających na celu 
rozpropagowanie 
praktycznych 
kierunków kształcenia 
w otoczeniu społeczno 
– gospodarczym oraz 
idei kształcenia się 
przez całe życie. 
Nagrody dla 
najlepszych 
absolwentów. 

Studenci  Dietetyka, 
Elektroradiologia, 
Fizjoterapia, 
Kosmetologia, 
Pielęgniarstwo,  
Położnictwo,  
Ratownictwo medyczne, 
Wychowanie fizyczne,  
Zarzadzanie, 
Zarządzanie biznesem 
międzynarodowym, 
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, 
Obronność państwa,  
Budownictwo, 
Elektrotechnika, 
Informatyka, 
Inżynieria środowiska, 
Mechanika i budowa 
maszyn, 
Technologia żywności i 
żywienie człowieka, 
Studia dla pracowników 
KRUS, 
Studia MBA. 

10.05.2021 – 
31.12.2021 

4  Szkolenia dla  nauczycieli  
akademickich 
 

Podniesienie  kompetencji 
/kwalifikacji nauczycieli 
akademickich. 
 

Realizacja  szkoleń dla 
nauczycieli 
akademickich 
pracujących ze 
studentami na 
kierunkach 
praktycznych. 
 

Nauczyciele 
akademiccy 

Zarządzanie, 
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, 
Obronność państwa, 
Zarzadzanie i 
dowodzenie, 
Zarządzanie biznesem 
międzynarodowym, 
Budownictwo, 
Elektrotechnika, 

10.05.2021 – 
31.12.2021 



Informatyka, 
Inżynieria środowiska, 
Mechanika i budowa 
maszyn, 
Technologia żywności i 
żywienie człowieka. 
 

 
5 Rozbudowa infrastruktury 

sieciowej i serwerowej 
Modernizacja infrastruktury 
sieciowej (rozszerzenie 
zasięgu sieci wifi) w celu 
wdrożenia nowoczesnych 
rozwiązań metodologicznych 
do pracy ze studentami. 
Wymiana dwóch serwerów. 
Wymiana zapór sieciowych 
oraz przełączników 
zarządzalnych na nowe. 
 

Wymiana starych 
serwerów i  rozbudowa 
infrastruktury 
sieciowej zapewni 
studentom, 
wykładowcom i 
pracownikom uczelni 
możliwość pracy w 
stabilnej i bezpiecznej 
sieci  oraz na 
najnowszych wersjach 
aplikacji i 
serwerowych.  

Studenci, 
wykładowcy, 
pracownicy uczelni 

Rezultat będzie 
odczuwalny dla 
wszystkich kierunków na 
poszczególnych 
wydziałach. 

01.06.2021 – 
30.11.2021 

6 Doposażenie sal i pracowni 
komputerowych Wydziału 
Nauk Społecznych i Wydziału 
Politechnicznego oraz 
Laboratorium Systemu 
zarządzania Kryzysowego 
Jaśmin służących kształceniu 
praktycznemu  

Doskonalenie praktycznych 
umiejętności zawodowych 
studentów, zwiększenie 
zakresu zajęć praktycznych. 
Poszerzenie bazy 
laboratoryjnej. 

Podniesienie jakości 
kształcenia, nabywanie 
i umacnianie 
umiejętności 
praktycznych. 

Studenci, 
wykładowcy 

Zarządzanie, 
Zarządzanie i 
dowodzenie, 
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, 
Bezpieczeństwo 
narodowe,  
Mechanika i Budowa 
Maszyn, 
Elektrotechnika, 
Inżynieria środowiska, 
Technologia żywności i 
żywienie człowieka, 
Budownictwo. 
 
 

01.06.2021 – 
30.11.2021 



7 Zakup monitorów 
interaktywnych na Wydział 
Nauk Społecznych 
 

Unowocześnienie bazy 
dydaktycznej w narzędzia 
interaktywne, które 
uatrakcyjniają proces 
dydaktyczny. 

Podniesienie jakości 
kształcenia. 

Studenci, 
wykładowcy 

Zarządzanie, 
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, 
Obronność państwa, 
Zarzadzanie i 
dowodzenie, 
Zarządzanie biznesem 
międzynarodowym. 
 

01.06.2021 – 
30.11.2021 

 


