
Uchwała Nr 25/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 marca 2018 roku 

 

 

w sprawie: opracowania strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w związku z § 41 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 

2 pkt 29 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także 

mając na względzie wpływ kategorii naukowej wydziałów na wysokość finansowania Uczelni 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynikającego z rozporządzenia 

wykonawczego do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Senat AWF Warszawa, na 

posiedzeniu odbywającym się w dniu 20 marca 2018 r., postanawia:  

1) Zobowiązać kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych AWF Warszawa do 

opracowania i wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów i ich pracowników, w tym 

pozyskania większej liczby grantów NCN oraz NCBiR i zwiększania efektywności 

publikacyjnej nauczycieli akademickich w czasopismach z IF, co w efekcie ma doprowadzić 

do uzyskania kategorii naukowej A, zwanej dalej strategią naukową. 

2) Ustalić ostateczny termin przyjęcia strategii naukowej przez rady wydziałów do dnia 15 lipca 

2018 r. 

3) Zobowiązać kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych AWF Warszawa do 

przedstawienia uchwalonych strategii naukowych rektorowi, do dnia 31 lipca 2018 r. 

4)  Zobowiązać kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych AWF Warszawa do 

przedstawienia rektorowi, do dnia 28 lutego każdego roku, efektów wdrażania strategii 

naukowych. 

5) Zobowiązać rektora do przedstawienia senatowi corocznych sprawozdań z efektów wdrażania 

strategii naukowych, do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Na pokrycie wdrożenia strategii naukowych, Senat AWF Warszawa wydzieli celową rezerwę 

prorozwojową w wysokości do 2% dotacji podmiotowej MNiSW w planie rzeczowo-finansowym 

Uczelni. Senat AWF Warszawa zastrzega, że warunkiem uruchomienia celowej rezerwy 

prorozwojowej dla wydziału jest przyjęcie przez ten wydział strategii naukowej w terminie 

określonym w ust. 1 pkt 2, a także składanie corocznych sprawozdań z efektów wdrażania 

strategii, o czym mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Szczegółowe warunki uruchomienia celowej rezerwy prorozwojowej ustali rektor w drodze 

odrębnego zarządzenia. 

  

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


