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do uchwały nr 42/2017/2018 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 12 lipca 2018r. 

 

Strategia rozwoju naukowego Wydziału Turystyki i Zdrowia 

 

W celu podniesienia kategorii naukowej naszej uczelni oraz związanego z tym zwiększenia 

jej finansowania, Wydział Turystki i Zdrowia AWF na okres objęty następną parametryzacją 

(lata 2017-2020) przyjmuje następującą strategię działania: 

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 

zobowiązani są do opublikowania: 

a. profesor, profesor nadzwyczajny, adiunkt: 3 publikacje w czasopismach z listy A o 

łącznej wartości co najmniej 70 pkt MNiSW (w tym co najmniej 2 prace jako 

pierwszy autor). 

b. asystent: 2 publikacje w czasopismach z listy A o łącznej wartości co najmniej 40 pkt 

MNiSW (w tym co najmniej 1 praca jako pierwszy autor). 

c. starszy wykładowca: 2 publikacje w czasopismach z listy A o łącznej wartości co 

najmniej 40 pkt MNiSW (w tym co najmniej 1 praca jako pierwszy autor). 

We wszystkich tych pracach musi być umieszczona jednoznaczna afiliacja autora do 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

2. Każdy pracownik objęty obowiązkiem publikacyjnym zobowiązany jest do 30 września 

2018 złożyć plan rozwoju naukowego do roku 2020. W planie tym muszą się znaleźć 

planowane w tym okresie publikacje. Każdy pracownik raz na kwartał składa krótkie 

sprawozdanie z jego wykonania. Plan oraz sprawozdanie z wykonania będą oceniane i 

zatwierdzane przez Wydziałową Komisję Nauki. W wyjątkowych sytuacjach Komisja 

Nauki może wyrazić zgodę na zastąpienie publikacji monografią. 

3. Realizacja planu rozwoju naukowego będzie jednym z głównych kryteriów przy 

przeprowadzeniu oceny okresowej pracownika. 

4. Pracownicy, których tematyka badawcza jest związana z naukami o kulturze fizycznej 

powinni publikować swoje prace w czasopismach przypisanych przez MNiSW do 

dziedziny nauk o kulturze fizycznej, tak aby mogły być one uwzględnione w przyszłej 

parametryzacji. 



5. Osoby szczególnie zaangażowane w badania naukowe będą mogły mieć obniżone pensum 

dydaktyczne. 

6. Zdecydowanie zachęca się pracowników WTiZ do tworzenia zespołów badawczych z 

osobami z innych jednostek naszej uczelni oraz do wspólnego publikowania wyników 

badań. 

7. Wydział będzie intensywnie poszukiwał do pracy osób o dużym dorobku i potencjale 

naukowym. 

8. Pracownicy Wydziału powinni występować o finansowanie zewnętrzne swoich badań w 

postaci grantów z NCN i NCBiR. 

9. Koszty przygotowania publikacji oraz innych działań prorozwojowych mogą zostać 

dofinansowane z rezerwy prorozwojowej zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 

50/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 22.06.2018 roku. 

10. Wiodące obszary badawcze na Wydziale Turystki i Zdrowia to: 

 Rehabilitacja w aktywności fizycznej i medycynie sportowej 

 Ochrona zdrowia i rehabilitacja środowiskowa, w tym dzieci i osób starszych 

 Badania biochemiczne i fizjologiczne dotyczące aktywności fizycznej 

11. W przypadku zmiany przez MNiSW zasad przeprowadzania parametryzacji w ciągu 3 

miesięcy od ich wprowadzenia nastąpi aktualizacja i dostosowanie strategii naukowej 

Wydziału. 

 

Wewnętrzne akty prawne, na podstawie, których opracowano strategię Wydziału: 

1. 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 

2. Zarządzenie Nr 50/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: warunków uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy 

prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF 

Warszawa 

 

3. Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku 

w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 


