
Uchwała nr 18 

Rady Wydziału Rehabilitacji  

Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 lipca 2018 r. 

 

w sprawie: strategii naukowej Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa 

 

Rada Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa:  

1. Pozytywnie opiniuje program działań Dziekana Wydziału Rehabilitacji w zakresie podniesienia 

efektywności naukowej pracowników Wydziału Rehabilitacji w latach 2018-2020, którego celem 

jest uzyskanie przez Uczelnię kategorii naukowej A za lata 2017-2020. 

2. Zobowiązuje się pracowników Wydziału Rehabilitacji (poza pracownikami zatrudnionymi na 

stanowisku lektora oraz instruktora) do: 

 Publikowania prac ze współczynnikiem wpływu Impact Factor lub innych, zgodnie z 

wytycznymi uchwał Senatu AWF Warszawa. 

 Uczestniczenia w comiesięcznym posiedzeniu naukowym Wydziału Rehabilitacji. 

 Terminowego (do 30 dni od daty opublikowania pozycji) raportowania publikacji w Bibliotece 

Głównej AWF Warszawa przez wszystkich etatowych pracowników Wydziału oraz 

potwierdzenia opublikowanej pozycji zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 1/2009/2010 z 

dnia 21 września 2009 r.   

3. Zobowiązuje się poszczególne Katedry do: 

 Opublikowania w roku kalendarzowym minimum 4 pozycji ze współczynnikiem wpływu Impact 

Factor (Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji - akceptowane także 

czasopisma z tzw. European Reference Index for the Humanities). 

 Przygotowania dwóch wystąpień w roku akademickim (semestr zimowy i letni) podczas 

posiedzenia naukowego Wydziału Rehabilitacji. 

 Przygotowania minimum jednego wniosku do Narodowego Centrum Nauki, Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju lub innego źródła finansowania zewnętrznego w roku 

kalendarzowym. 

 Prowadzenia Studenckiego Koła Naukowego. 

4. Zobowiązuje się Dziekana oraz Prodziekana ds. Nauki do: 

 Wnioskowania o nagradzanie najaktywniejszych naukowców, między innymi, poprzez wpływ 

na wysokość przyznanych nagród rektorskich oraz wynagrodzeń pracowników.  

 Prowadzenia bieżącej analizy osiągnięć naukowych pracowników Wydziału.  

 Podniesienia poziomu naukowego czasopisma Postępy Rehabilitacji.  

 Inicjowania współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami (np. 

Medicover, Polskim Towarzystwem Fizjoterapii, Polskim Towarzystwem Rehabilitacji, 

Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska, Krajową Izbą Fizjoterapeutów, Polskim Towarzystwem 

Naukowym Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Polskim Towarzystwem Biomechaniki, 

Fundacją Aktywnej Rehabilitacji). 

http://bip.awf.edu.pl/bip_download.php?id=1406


 Wspierania merytorycznego inicjatyw naukowych (np. Olimpiady Wiedzy Młodych 

Fizjoterapeutów, konferencja PTNAAF, konferencji „Myśl Rehabilitacyjna prof. Andrzeja 

Seyfrieda, Forum Praktyków Skoliozy). 

 Organizacji międzynarodowej konferencji naukowej połączonej z obchodami XXXV-lecia 

Wydziału Rehabilitacji (jesień 2019 r.).  

 Ograniczenia do minimum obowiązków organizacyjnych pracownikom naukowo-

dydaktycznym. 

 Delegowania na wyjazdy zagraniczne (np. Erasmus lub inne staże naukowe), w pierwszej 

kolejności, pracowników naukowo-dydaktycznych. 

 Stosowania preferencji w planowaniu dydaktyki dla najefektywniejszych naukowo 

pracowników naukowo-dydaktycznych (np. kumulacja zajęć w określone dni). 

 Finansowania wydatków związanych z przygotowaniem i opublikowaniem artykułów w 

czasopismach ze współczynnikiem wpływu Impact Factor. 

 Stworzenia możliwości zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych. 

Uchwała Rady Wydziału wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Wydziału Rehabilitacji 

AWF Warszawa 

 

dr hab. prof. nzw. AWF Bartosz Molik 


