
Uchwała Nr 32/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie:  podstawowych zadań AWF Warszawa na kadencję organów Uczelni 2016-2020 

 

 

Preambuła 

 

Rozwój AWF Warszawa jest procesem ciągłym, realizowanym w różnym tempie przez jej organy 

jednoosobowe i kolegialne. Senat AWF Warszawa w dniu 24 kwietnia 2007 roku przyjął Strategię 

Rozwoju Uczelni do roku 2020, która została następnie zaktualizowana przez Senat AWF Warszawa 

w dniu 22 maja 2012 roku. W dokumencie tym określona została misja i wizja Uczelni. Mając na 

uwadze Strategię Rozwoju Uczelni do roku 2020, Senat AWF Warszawa, działając na podstawie art. 

62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu AWF w Warszawie, postanawia 

przyjąć niniejszą uchwałę, określającą podstawowe zadania AWF  Warszawa na kadencję organów 

Uczelni 2016-2020. 

 

§ 1 

Misja uczelni  

 

„Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako nowoczesna  

i odwołująca się do swojej tradycji Uczelnia pełni misję odkrywania prawdy i przekazywania wiedzy 

przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów, stanowiąc integralną część narodowego 

i europejskiego systemu edukacji i nauki oraz przygotowuje swoich absolwentów do współtworzenia 

gospodarki opartej na wiedzy. Akademia realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty 

akademickiej obejmującej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, pracowników bibliotek 

i pracowników administracyjnych Uczelni.  

Rozwój Akademii w horyzoncie czasowym wyznaczonym w niniejszej strategii cechować będzie 

tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z pracodawcami. 

Kształcenie obejmie wachlarz nowych jak i dotychczasowych kierunków wzbogaconych o nowe 

wartościowe i utylitarne treści kształcenia przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania oraz 

przygotuje studentów do uczestniczenia w systemie kształcenia ustawicznego. Badania naukowe będą 

realizowane zaawansowanymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne, odpowiadające 

współczesnym potrzebom nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk 

społecznych i zarządzania tymi obszarami. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału 

intelektualnego Akademii będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań 

z partnerami krajowymi i zagranicznymi.  

Akademia będzie kontynuowała proces internacjonalizacji rozszerzając studentom korzystanie z oferty 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”.  

 

Wizja  

 

 „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest uczelnią 

przyjazną studentom i pracownikom o znanej, pozytywnie kojarzonej marce na rynku polskim  

i zagranicznym, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz 

kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą najwyższy poziom kształcenia oraz realizacji badań 

naukowych.   

 Akademia definiując swoje zadania naukowe i dydaktyczne uwzględnia przede wszystkim 

zmieniające się uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczno-gospodarcze w wymiarze 

krajowym i międzynarodowym, w tym:  



- działania zmierzające do uzyskania najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji   
   absolwentów Uczelni,  

-  kierunki i uwarunkowania rozwoju metodyczno-organizacyjnego sportu kwalifikowanego,  

-  kierunki rozwoju sportu powszechnego i sportu osób z niepełnosprawnością,  

- formy aktywnego wypoczynku wspierające aktywne postawy człowieka w ciągu całego życia  

   i w jego wszystkich rolach,  

- promocję zdrowia i aktywności fizycznej, 

- udział administracji publicznej w działaniach związanych z rozwojem i zarządzaniem kulturą  

   fizyczną i sportem lokalnym,  

- współpracę z organizacjami sportowymi i administracją samorządową w planowaniu rozwoju  

   i zarządzaniu infrastrukturą sportu.  

 

 AWF w Warszawie pełni również rolę wychowawczą poprzez stwarzanie studentom 

warunków do współzarządzania Uczelnią i współdecydowania o jej przyszłości. Przygotowuje 

studentów do roli świadomego obywatela, szanującego godność i prawa każdego człowieka, ceniącego 

tolerancję i niezależność poglądów, zawsze pragnącego wolności”.  

 Większość celów strategicznych, operacyjnych i kierunkowych wykracza poza kadencję 

władz Uczelni, dlatego proponowane zadania są zarówno kontynuacją wcześniej podjętych działań, 

jak i zadań, które zostały zapoczątkowane już w tej kadencji.  

 Główne kierunki działania organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni powinny 

zapewnić osiągnięcie przyjętych celów strategicznych uwzględniając zmiany zachodzące w otoczeniu 

Uczelni.  

 

Cel Strategiczny – Nowoczesna Uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowanych pracowników na 

potrzeby oświaty, sportu, turystyki i rekreacji oraz służby zdrowia i zarządzania tymi obszarami  

 

1. Poszerzenie oferty dydaktycznej  

1) wprowadzenie nowych kierunków studiów, które uwzględniałyby aktualne i przyszłe potrzeby 

rynku pracy, z uwzględnieniem dyscypliny finansowej Uczelni 

2) umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej na wszystkich kierunkach studiów licencjackich, 

magisterskich i doktoranckich, przede wszystkim poprzez przygotowanie planów i programów 

studiów w języku angielskim do końca 2018 roku, także rozszerzaniem liczby przedmiotów 

prowadzonych w języku angielskim. 

3) rozszerzenie ofert studiów na odległość (e-studia),  

4) stworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla studentów przygotowujących się do IO, IP, 

MŚ, ME do końca 2017 r. 

5) poszerzanie oferty kursów i studiów podyplomowych, specjalizacji zawodowych,  

6) uruchomienie studiów międzywydziałowych. 

 

2. Rozwój kadry 

1) Opracowanie mechanizmów wspierających rozwój naukowy i dydaktyczny (staże, kursy  

w wiodących ośrodkach zagranicznych), 

2) Dostosowanie struktury zatrudnienia i specjalizacji nauczycieli akademickich stosownie do 

realizowanych zadań dydaktycznych i naukowych,  

3) Opracowanie mechanizmów wspierających zatrudnianie zagranicznych profesorów 

wizytujących i nauczycieli z ośrodków krajowych,  

4) Ustalenie zasad polityki kadrowej /zatrudniania, awansowania, oceny itp. - do końca 2017 

roku.  

5) Dostosowanie struktury zatrudnienia i specjalizacji administracji 

ogólnouczelnianej/wydziałowej do realizowanych zadań i potrzeb Uczelni/wydziałów do 

końca 2017 r. 

6) Opracowanie mechanizmów aktywnie włączających doktorantów do prowadzenie 

działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni do końca 2017 r. 

 

3. Dbałość o jakość kształcenia  

1) stałe monitorowanie i korekta planów, programów i ich realizacji oraz efektów kształcenia,  



2) monitorowanie losów absolwentów,  

3) włączenie potencjalnych pracodawców w realizację procesu dydaktycznego,  

4) poprawa warunków prowadzenia zajęć (organizacji zajęć, wyposażenia sal dydaktycznych).  

 

Cel strategiczny - zwiększenie efektywności działalności naukowej.  

1.  Uzyskanie kategorii naukowej A przez przynajmniej jeden wydział 

2.  Podwyższenie wskaźników bibliometrycznych poprzez:  
1) opracowanie systemu motywacyjnego promującego osiągnięcia naukowe,  

2) wprowadzenie skutecznej oceny działalności naukowej pracowników,  

3) uzyskanie współczynnika wpływu IF przynajmniej dla jednego z czasopism wydawanych 

w Uczelni,  

4) organizowanie przez każdy wydział minimum jednej konferencji międzynarodowej rocznie,  

5) opracowanie kryteriów programu „Wygraj staż naukowy”, 

6) opracowanie zasad zatrudnienia na stanowiskach naukowych, 

7) powołanie międzywydziałowych zespołów badawczych, 

8) nawiązywanie współpracy międzynarodowej i udział AWF/Wydziałów  

w konsorcjach/sieciach naukowych/projektach międzywydziałowych. 

9) poszerzenie oferty badawczej realizowanej w Uczelni skierowanej do Związków Sportowych. 

 

Cel strategiczny - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Uczelni.  

 

1) Termomodernizacja budynku głównego, hali nr 5. 

2) Termomodernizacja budynku F. 

3) Modernizacja (przebudowa) hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego. 

4) Modernizacja Hali Gier w części warszawskiej. 

5) Adaptacja budynku stołówki na rzecz auli dla 300 - 400 osób i biblioteki w części 
warszawskiej/przygotowanie dokumentacji, 

6) hali LA w Warszawie - lata 2016 – 2017.  

7) Modernizacja hali LA i PC w Białej Podlaskiej – 2018 r.  

8) Termomodernizacja budynków w FAWF w Białej Podlaskiej. 

9) Utworzenie innowacyjnego centrum rehabilitacji i promocji zdrowia w Warszawie. 

 

Cel strategiczny - Podnoszenie rangi sportu w Uczelni.  

1) Udział w realizacji Strategii Rozwoju Sportu w Polsce, oraz w tworzeniu Bazy Talentów 

Sportowych.  

2) Utworzenie uczelnianego centrum wdrażania nowoczesnych technologii treningu sportowego 

i zdrowotnego.  

3) Współpraca z PKOL, PKPar i Instytutem Sportu w zakresie wspomagania przygotowań 

polskich sportowców.  

4) Współpraca z polskimi związkami sportowymi i organizacjami zajmującymi się sportem 

niepełnosprawnych w zakresie wspólnego kształcenia kadr trenerskich, instruktorskich i badań 

naukowych. 

5) Wdrożenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla wybitnych sportowców dostosowanych  

do procesu szkolenia.  

6) Rozwój ACSS, jako ośrodków transferu wiedzy o nowoczesnych metodach treningu.  

7) Umacnianie pozycji sportu przez ścisłą współpracę z KS AZS-AWF.  

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

      PRZEWODNICZĄCY 

      Senatu AWF w Warszawie 

 

 

      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


