Uchwała nr 4
z dnia 28 stycznia 2010 roku
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z póź. zm.) w związku z § 26
ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
uchwala co następuje:
Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, dbając
o rozwój naukowy Uczelni oraz jej pracowników, wyznacza cele strategiczne,
główne i szczegółowe tego rozwoju oraz zasady i sposoby jego realizacji.
§1
Podstawowym celem strategicznym jest osiągnięcie wysokiej pozycji Uczelni
i jej jednostek w nauce do końca 2015 roku.
§2
Realizacja podstawowego celu strategicznego powinna być realizowana
w oparciu o następujące cele główne i szczegółowe:

a.
b.
c.
d.

1. Cele główne
osiągnięcie wyższej kategorii naukowej przez wszystkie podstawowe
jednostki organizacyjne
uzyskanie uprawnień do doktoryzowania przynajmniej w dwóch
dziedzinach naukowych w dwóch odrębnych jednostkach organizacyjnych
umiędzynarodowienie badań naukowych
wzmocnienie infrastruktury badawczej

2. Cele szczegółowe
a. Tworzenie silnych naukowo Katedr i Zakładów poprzez:
♦ wzmocnienie kadrowe Katedr i Zakładów – kierownikami mogą być
tylko aktywni naukowo samodzielni pracownicy nauki
♦ wspomaganie awansu zawodowego aktywnych naukowo pracowników

♦ tworzenie
wokół
samodzielnych
pracowników
nauki
w
katedrach/zakładach grup badawczych, realizujących tematy badawcze
zaplanowane na kilka lat
♦ zatrudnienie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu
o ich kwalifikacje umożliwiające realizację badań naukowych w
naukach o kulturze fizycznej realizowanych i planowanych w Uczelni
♦ wprowadzenie staży naukowych dla młodych pracowników naukowodydaktycznych po uzyskaniu stopnia doktora
♦ zatrudnianie asystentów w oparciu o konkursy, w których
podstawowym wymogiem powinna być wyróżniająca się praca w
studenckich kołach naukowych
♦ racjonalizację płac i awansów naukowych w powiązaniu z
osiągnięciami naukowymi
♦ przestrzeganie zasad i trybu przyznawania nagród rektorskich
podanych w regulaminie, opracowanym przez Prorektora ds. Nauki we
współpracy z Senacką Komisją Badań Naukowych i Współpracy z
Zagranicą
♦ przestrzeganie trybu i zasad przyjętych do realizacji zarządzeniem
Rektora w przyznawaniu stypendiów doktorskich, habilitacyjnych i
płatnych urlopów naukowych
♦ opracowanie zasad i trybu awansowania na stanowisko adiunkta po
uzyskaniu stopnia doktora
♦ opracowanie zasad i trybu awansowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
♦ wyróżnienie i wsparcie pracownika o wysokiej efektywności naukowej
stosując:
- obniżenie rocznego pensum dydaktycznego (na wniosek
zainteresowanego zaopiniowany przez kierownika katedry/zakładu,
dziekana, prorektora ds. nauki)
- podwyższenie uposażenia zasadniczego (na wniosek kierownika
katedry/zakładu zaopiniowany przez dziekana, prorektora ds.
nauki)
b. Rozwój i wspomaganie badań naukowych poprzez:
♦ tworzenie i prowadzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych,
podejmujących duże projekty badawcze w skali krajowej i
międzynarodowej
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♦ koncentrowanie badań na wybranych obszarach, przede wszystkim
odpowiadających kierunkom określonym w Strategii Rozwoju Nauki w
Polsce oraz w Programach Ramowych i Strategicznych Unii
Europejskiej
♦ zwiększenie liczby wniosków o przyznanie środków finansowych
MNiSzW na granty własne (promocyjne, habilitacyjne i promotorskie
oraz zespołowe, specjalizacyjne w katedrach/ zakładach) zgodnie z
przyjętą strategią Drogi Rozwoju AWFiS na lata 2008-2012
♦ zwiększenie aktywności o występowanie z wnioskami o granty unijne
♦ pozyskiwanie środków na finansowanie badań naukowych z innych
źródeł niż dotacja MNiSzW
♦ dofinansowanie działalności naukowej Uczelni ze środków
pozyskiwanych przez Uczelnię
♦ zwiększenie liczby publikacji w czasopismach z listy MNiSzW, w tym z
IF
♦ zwiększenie liczby publikacji o zasięgu międzynarodowym
♦ uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych w celu wymiany
poglądów naukowych, udziału w dyskusjach naukowych oraz uczenia
się prezentacji wyników naukowych
♦ zobowiązanie
uczestników
konferencji
do
wydrukowania
prezentowanych wyników w czasopismach z listy MNiSzW a nie w
opracowaniach pokonferencyjnych
♦ zwiększenie wymiany dwustronnej – staży w ramach podpisywanych
umów międzynarodowych
c. Racjonalizacja zakupu aparatury i jej wykorzystania poprzez:
♦ wprowadzenie sposobu pozyskiwania funduszy z innych źródeł
finansowania niż dotacja podmiotowa MNiSzW
♦ tworzenie sieci badawczej z innymi jednostkami naukowo-badawczymi
♦ zintegrowanie badań z otoczeniem gospodarczym
♦ pozyskiwanie od władz miasta i regionu funduszy za usługi eksperckie
d. Wzmocnienie jednostek wspomagających naukę (Biblioteka Główna, OIN,
Dział Wydawnictw Uczelnianych, Sieć Informatyczna)
e. Podnoszenie aktywności innowacyjnej pracowników naukowodydaktycznych poprzez:
♦ zatrudnienie managera ds. pozyskiwania funduszy unijnych na
działalność naukową
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♦ wspieranie uzyskiwania patentów, wdrożeń i innych rodzajów
działalności objętej prawem własności intelektualnej
f. Wprowadzenie przejrzystych zasad rozdziału kompetencji różnych
poziomów zarządzania Uczelnią wspomagających działalność naukowobadawczą

§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą oraz Dziekanom Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału
Turystyki i Rekreacji.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w jawnym głosowaniu jednomyślnie (wynik głosowania: na
30 osób uprawnionych do głosowania, 24 osoby uprawnione obecne, 24 osoby
„za”).

Przewodniczący Senatu

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński
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