
 Zarządzenie Nr 54/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie:   powołania Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej i polityki 

naukowej AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 i n. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 45 ust. 3 obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, powołuję Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej 

i polityki naukowej AWF Warszawa, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie: 

 

Przewodnicząca:  Prof. Monika Guszkowska; 

Członkowie:   Prof. nzw. Bartosz Molik;    

Prof. nzw. Krzysztof Perkowski; 

Prof. nzw. Hubert Makaruk 

 

2. W obradach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w ust. 1, 

jeżeli przewodniczący Zespołu uzna udział takiej osoby za uzasadniony. 

3. Przewodniczący Zespołu może wybrać spośród składu Zespołu zastępcę oraz sekretarza. 

4. Zespół działa na zasadach wskazanych dla komisji rektorskiej, o której mowa w § 45 

ust. 2 pkt 19 obowiązującego Statutu AWF Warszawa. 

5. Zadaniem Zespołu jest: 

1)    przygotowanie polityki naukowej dotyczącej ewaluacji działalności naukowej 

w AWF Warszawa dla wszystkich kryteriów oceny; 

2) przygotowanie założeń do polityki naukowej dla Rady Naukowej; 

3) przygotowanie projektu strategii naukowej AWF Warszawa. 

6. Rektor może poszerzyć zadania Zespołu w stosunku do wskazanych w ust. 5. Poszerzenie 

zadań Zespołu nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.  

7. Z realizacji swoich zadań Zespół składa Rektorowi sprawozdanie wraz ze stosownymi 

projektami. Z realizacji zadań określonych w ust. 5 pkt 1 i 2 Zespół złoży sprawozdanie 

do dnia 30 września 2019 r., a z realizacją zadania określonego w ust. 5 pkt 3 Zespół 

złoży sprawozdanie do dnia 30 listopada 2019 r. Wskazane wyżej terminy mogą zostać 

przez Rektora przedłużone, na wniosek przewodniczącej Zespołu. 

8. Zespół działa do końca kadencji Rektora 2016-2020, chyba że Rektor postanowi inaczej.  

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

Rektor  

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


