
                

 

 

Strategia rozwoju dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 
na lata 2020-2026 zatwierdzona przez Radę Dyscypliny uchwałą z dnia 24.06.2020 roku 

 

Cele strategiczne na najbliższe 7 lat: 

1/ Wzmocnienie zespołu badawczego o pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych ze stopniem 

doktora habilitowanego w związku ze stopniowym odchodzeniem na emeryturę osób z tej grupy 

pracowniczej. 

2/ Uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej (B+/A) w czasie najbliższej (2022) i kolejnej ewaluacji jakości 

działalności naukowej jednostek (2026). 

3/ Pozyskanie jak największej liczby grantów zewnętrznych na realizację badań naukowych. 

4/ Stworzenie wewnętrznego systemu oceny jakości badań naukowych, powiązanego z wewnętrznym 

systemem finansowania tych badań. 

5/ Rozbudowa nowoczesnego zaplecza badawczego. 

6/ Wzmocnienie społecznego odbioru prowadzonych badań poprzez podejmowanie zadań o charakterze 

aplikacyjnym. 

7/ Realizacja społecznej odpowiedzialności nauki poprzez prowadzenie badań w zakresie edukacji 

przyrodniczej na wszystkich poziomach nauczania. 

 

Działania służące realizacji w/w celów: 

1/ Dbałość o jak najwyższy poziom badań poprzez publikowanie ich wyników w czasopismach wysoko 

punktowanych oraz w monografiach o zasięgu międzynarodowym (wysokiej rangi), a także ich prezentacji na 

konferencjach międzynarodowych. 

2/ Tworzenie wspólnych płaszczyzn badań, które pozwoliłyby zaangażować i ukierunkować pracę naukową 

młodych pracowników badawczo-dydaktycznych. 

3/ Tworzenie i uczestniczenie w ponad lokalnych (w tym międzynarodowych) zespołach badawczych w celu 

zbierania doświadczeń badawczych. 

4/ Popieranie staży dla młodych naukowców w innych jednostkach naukowych (szczególnie za granicą) oraz 

wyjazdów doświadczonych pracowników na wykłady do innych uniwersytetów, które mogą pozytywnie 

oddziaływać na ich dalszą karierę i perspektywy publikacyjne. 

5/ Motywowanie pracowników do podjęcia i utrzymania badań naukowych na wysokim poziomie 

pozwalającym aplikować o granty zewnętrzne, w tym granty aparaturowe. 



6/ Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w Uniwersytecie 

Pedagogicznym, tematycznie związanych w prowadzonymi badaniami lub udział w organizacji takich 

konferencji w innych ośrodkach (także zagranicznych). 

7/ Podejmowanie badań (wraz z publikacją ich wyników) zleconych i finansowanych przez różne instytucje lub 

urzędy zajmujące się ochroną przyrody (np. dyrekcje parków narodowych) i ochroną środowiska (np. RDOŚ). 

8/ Wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych aktywizujących studentów, które miałyby na celu wzrost 

efektywności kształcenia w zakresie nauk o Ziemi i środowisku. 

9/ Upowszechnianie (popularyzacja) badań naukowych poprzez publikacje popularnonaukowe, wykłady, 

audycje w radiu, telewizji i w Internecie. 

 

           

 

 


