Komunikat nr 1
Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca
Powołany przez JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 1 czerwca 2015
roku Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca w składzie:
1. dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski – Prorektor ds. Nauki AP,
2. dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski – Prodziekan Wydziału FilologicznoHistorycznego,
3. dr hab. prof. AP Aleksander Astel – Prodziekan Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego,
4. dr Iwona Gumowska – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
uznał zasadność postulatu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Leny KolarskiejBobińskiej, zachęcającego uczelnie polskie do podjęcia działań upowszechniających i
wdrażających Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych. Zaaprobował również główny cel karty, jakim jest wykreowanie
takiego charakteru stosunków między naukowcami i ich pracodawcami/grantodawcami, który
będzie „sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie
oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi karier
pracowników naukowych”.
Następnie Zespół przeprowadził analizę postanowień zawartych w Europejskiej Karcie
Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: zasad i
wymagań obowiązujących naukowców oraz zasad obowiązujących pracodawców i
grantodawców. Uznał ich słuszność i wyraził gotowość przygotowania podstaw prawnych do
przyjęcia przez Akademię Pomorską w Słupsku Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksu
postępowania, co w przyszłości może ułatwić uzyskiwanie przez naszych pracowników
grantów europejskich.
Członkowie zespołu dokonali przeglądu uczelnianych regulacji wewnętrznych, wiążących
się z zagadnieniami, o których stanowi Europejska Karta Naukowca. Stwierdzili pewne
niekonsekwencje w obowiązującym w naszej Uczelni systemie regulacji. Zespół przyjął
priorytety swoich działań:
1. Ujednolicenie

regulaminów:

dziekanatów,

instytutów,

katedr,

studiów

doktoranckich oraz regulaminu postępowania przy przewodach doktorskich,

2. Stworzenie matrycy regulaminów dziekanatów, instytutów, katedr,
3. Ujednolicenie zakresów obowiązków pracowników Akademii Pomorskiej,
4. Opracowanie katalogu przepisów wewnętrznych,
5. Uporządkowanie BiP, nagranie aktów prawnych na płytę,
6. Poszerzenie Kodeksu etyki nauczyciela o brakujące zapisy z Europejskiej Karty
Naukowca.
Na kolejnym posiedzeniu Zespół skupił się przede wszystkim na kwestii naukowej
opieki merytorycznej nad pracownikiem o niższym stopniu naukowym. Zaproponował
przyjęcie następujących rozwiązań:
1. Opieka naukowa nad pracownikiem o niższym stopniu naukowym spoczywa
przede wszystkim na kierowniku zadania badawczego,
2. Kierownik zadania badawczego zobowiązany jest do zorganizowania spotkania
naukowego z członkami zespołu badawczego przynajmniej raz w roku
akademickim,
3. Taki zapis należy umieścić w Regulaminie wnioskowania, podziału i
rozliczania środków finansowych na działalność statutową,
4. Należy opracować przydział obowiązków kierownikowi zadania badawczego,
5. Należy

uzupełnić

zakresy

obowiązków

o

zapis

nakazujący

merytoryczną nad pracownikiem o niższym stopniu naukowym

opiekę

