
1 
 

DEKLARACJA PROGRAMOWA 

związana ze zgłoszeniem i ubieganiem się o przywilej kierowania Wydziałem 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Moim celem jest, by Wydział Nauk Społecznych, odzyskał należną sobie 

pozycję, jednego z najważniejszych, bo najlepszych wydziałów na UWr. Nasz 

potencjał, a przede wszystkim osoby, które tu pracują i studiują, to nasz kapitał, 

którego w pełni nie wykorzystujemy. Chciałbym, aby pod moim kierownictwem, 

WNS uruchomił wszystkie swoje siły i możliwości. Aby pracownicy, doktoranci i 

studenci nie postrzegali zmian jako zagrożenia, ale aby sami te zmiany wywoływali, 

aby były one wynikiem naszych działań, naszych badań i naszych pomysłów na 

doskonałą dydaktykę.  

Przez cztery lata swojej kadencji prodziekana zabiegałem o to i będę zabiegał o 

to jako dziekan, by Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, był: 

1. aktywnie uczestniczący w procesach zmian, wynikających z 

wprowadzania nowej ustawy Prawo o Nauce i Szkolnictwie Wyższym; 

2. aktywnie włączający wszystkich nas (pracowników, studentów i 

administrację) w pracę z realnymi wyzwaniami (do takich bez wątpienia należy 

okres zagrożenia epidemiologicznego), której celem jest jak najlepsze 

realizowanie badań naukowych i procesu kształcenia . 

3. wiarygodny, czyli nie tylko odpowiedzialny za podejmowane 

decyzje, ale i w pełni współrealizujący założenia wypracowywanej przez 

kolegium rektorskie i dziekańskie strategii rozwoju UWr.  Tak rozumiana 

wiarygodność może być osiągnięta tylko wówczas, gdy towarzyszy jej 

obecność w procesie decyzyjnym oraz troska o wszystkich tych, których te 

decyzje dotyczą – wykładowców, doktorantów, studentów oraz pracowników 

administracji i biblioteki. 

4. silny naukowo i dydaktycznie, dzięki uznaniu, że nauka i 

dydaktyka, jako priorytety polityki wydziałowej, muszą się wzajemnie 
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zazębiać i uzupełniać zarówno na obszarze badań, jak i w sferze pozyskiwania 

grantów oraz interesariuszy zewnętrznych.  

Szanowni Państwo!  

  Stoimy w obliczu konieczności dostosowania budżetu i struktury 

Wydziału do wyzwań związanych ze zmianą algorytmu docelowego 

finansowania uczelni badawczej. W roku 2024 przewiduje się, że aż 75% 

subwencji dla uczelni będzie zależna od wypracowanych przez jednostki 

osiągnięć i uzyskanej kategorii dyscypliny. Oznacza to wiele żmudnej, 

codziennej pracy dla wszystkich z nas, ale przede wszystkim dla Dziekana i 

całego kolegium dziekańskiego. Myślę, że ostatnie cztery lata przekonały 

Państwa, że nie boję się ciężkiej pracy.  

Nasza siła tkwi bez wątpienia w dydaktyce, ale aby dydaktyka była 

coraz lepsza, stawała się projakościowa, a nie tylko ilościowa, trzeba bardzo 

mocno wesprzeć drugi obszar naszej działalności: naukę i badania. Najwyższy 

poziom dydaktyki osiągniemy wtedy, kiedy zintegrujemy nasze badania i 

działania dydaktyczne, a w tym (zgodnie z IDUB), szerzej włączymy 

doktorantów i studentów w nasze badania naukowe. 

Nie da się tego uczynić pozyskując środki na badania wyłącznie w 

oparciu o indywidualną wiedzę, indywidualną pozycję naukową czy siłę 

pojedynczych osób. Potrzebujemy działań systemowych i systematycznych, 

działań zarówno jednostkowych, ale przede wszystkim zespołowych. 

Rolą dziekana jest współtworzenie ram systemowych, wypracowanie 

systematycznych strategii rozwojowych oraz zapewnienie realnego wsparcia 

nie tylko dla najlepszych, lecz dla wszystkich tych, którzy chcą i potrafią 

pracować zespołowo. Tylko działania zakładające szerokie współuczestnictwo 

wszystkich pracowników zapewni odpowiedni wynik ewaluacyjny całej 

społeczności, także tym najlepszym. Jesteśmy, bowiem tak mocni, efektywni i 

wiarygodni, jak silny, efektywny i wiarygodny jest ten, który jest najsłabszym 
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elementem zespołu. Wiemy, że czeka nas parametryzacja. Wiem jak jesteśmy 

postrzegani przez niektóre wydziały Uniwersytetu. Chcę to zmienić. Wierzę, że 

mamy taki potencjał, który pozwoli nam osiągnąć kategorię B+ i w niedalekiej 

przyszłości – A.  

Jako dziekan podejmę zatem szeroko zakrojoną akcję włączania do 

badań naukowych wszystkich wykładowców, doktorantów i studentów. We 

wspólnocie jest miejsce dla każdego, a miernikiem mocy, efektywności i 

wiarygodności wspólnoty jest siła, efektywność i wiarygodność, jaką nabywa 

dzięki przynależności do wspólnoty jej najsłabszy członek. Zakładany cel - 

ewaluacja, musi być zrealizowany poprzez realną pomoc każdemu z nas. 

Dlatego chciałbym wesprzeć zarówno tych najlepszych, jak i tych, którzy w 

ostatnich latach, przeciążeni dydaktyką, badania naukowe odłożyli na inny 

czas. 

W pierwszym miesiącu mojej pracy na stanowisku dziekana zamierzam: 

1. zebrać od Państwa wszystkie możliwe uwagi, opinie, propozycje, ale i 

też wasze bolączki, problemy i niedomagania; 

2. po zapoznaniu się z nimi i ich pogrupowaniu ustalę priorytetowe obszary 

działania. 

3. strategię działań władz dziekańskich oprę na realnych możliwościach 

oraz na realnych, jasno dookreślonych celach i zasadach. 

 Jako dziekan jednego z największych wydziałów jednej z 10 najlepszych 

uczelni w Polsce, deklaruję: 

1. Ścisłą współpracę władz wydziału z Kolegium rektorskim, w tym na 

zasadach współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji. 

2. Ścisłą współpracę z dziekanami wszystkich wydziałów naszej 

uczelni. 

3. Ścisłą współpracę władz dziekańskich z Radami Dyscyplin. 
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Dla realizacji tego celu zamierzam powołać Wydziałowy Zespół ds. nauki i 

badań naukowych, który będzie zapewniał przepływ informacji i koordynację 

działań pomiędzy wydziałem a Radami Dyscyplin, w szczególności: 

  koordynacja, monitorowanie i egzekwowanie działań projakościowych 

w parametryzowanych obszarach, 

 ustalenie kryterium oceny premiowanych osiągnięć badawczych i oceny 

okresowej nauczycieli akademickich 

 włączenie pracowników WNS w Priorytetowe Obszary Badawcze, 

 przełożenie ogólnouczelnianych działań projakościowych oraz 

instrumentów IDUB na poziom wydziału i tworzących go jednostek, 

 wsparcie najlepszych badaczy poprzez implementację instrumentów 

projakościowych dostępnych w ramach IDUB, 

 utworzenie Centrum Wsparcia Projektów ze stanowiskami ds. obsługi 

grantów i projektów badawczych, adekwatnymi do liczby i wartości 

projektów.  

Centrum Wsparcia Projektów będzie punktem konsultacyjno – 

informacyjnym i administracyjnym, mającym na celu obsługę projektów, 

usprawnienie przepływu informacji w zakresie możliwości aplikowania 

w projektach badawczych, w tym konkursów IDUB. Pozwoli ono także 

na przegląd, a z drugiej strony na dostosowanie procedur celem 

zwiększenia ich efektywności.  

 Przegląd planów wydawniczych, aby publikacje mogły wesprzeć nasze 

starania o kategorię B+,  

 utworzenie i szeroki dostęp do międzywydziałowej bazy publikacji 

naukowych z zakresu  nauk społecznych i humanistycznych. 

 

4. Powierzenie prodziekanowi ds. nauki (badań) współpracy z kolegiami 

Szkoły doktorskiej. Zadaniem tego prodziekana będzie między innymi 

czuwanie nad rozwojem kolegiów doktorskich oraz szersze ich 

umiędzynarodowienie. Ponadto, w celu zapewnienia właściwej obsługi 

administracyjnej, utworzony zostanie Sekretariat Szkoły doktorskiej. 
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5. Studenci: 

Wspomaganie i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych 

Studenckich Kół Naukowych.  

Promowanie przez wydział uczestnictwa studentów w Centrum 

Aktywności Studenckiej 

6. Zmiany w administracji wydziałowej: 

 czynnikiem różnicującym wysokość wynagrodzenia musi być 

zakres obowiązków oraz kwalifikacje, staż pracy i jakość pracy, a 

nie „przynależność” do wydziału. To, co się bez wątpienia udało to 

to, że najniżej uposażone Panie pracujące w dziekanacie otrzymały 

w zeszłym roku wyrównanie podstawy. Jednak dla mnie to nie był 

sukces, 

 sprawnie i efektywnie działająca administracja może zapewnić 

optymalizację decyzji oraz procesów wewnątrzwydziałowych i 

pozawydziałowych, pod warunkiem, że zostaną one racjonalnie 

odbiurokratyzowane. Tylko sprawnie i efektywnie działająca 

administracja może zapewnić optymalizację decyzji i procesów 

wewnątrz Wydziału, jak i między Wydziałem a administracją 

ogólnouczelnianą i władzami uczelni, Możliwe jest to przez 

wprowadzenie jasnego, sprawiedliwego podziału obowiązków 

pomiędzy pracowników, tak by nie zachodziło ich dublowanie. 

7. Powołanie Wydziałowych Badawczych Warsztatów Mistrzowskich. W 

niewielkim stopniu wykorzystujemy potencjał tkwiący, w naszych 

emerytowanych pracownikach nauki, w naszych mistrzach. Chcę, aby oni 

wspomagali nas w kształceniu naszych doktorantów i studentów.  

 

8. Jasne i w pełni transparentne narzędzia finansowe:  

1) Informowanie pracowników o wysokościach bieżących subwencji 

MNiSW na zadania związane z utrzymanie i rozwojem potencjału 

dydaktycznego i badawczego. Na rok 2020 subwencja ta wynosi 
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2 852,2 tys. zł, a większość tych środków pożytkujemy na cele inne 

niż badawcze.  

2)  Utworzenie przejrzystych, nie uznaniowych, lecz 

projakościowych kryteriów, narzędzi i rozwiązań systemowych, 

wspierające wykładowców i pracowników administracji, zwłaszcza:  

a. nagrody, dodatki, premie motywacyjne dla podejmujących i 

realizujących badania,  

b. granty wewnętrzne, które pomogą w aplikowaniu o środki 

zewnętrze oraz w przygotowaniu, złożeniu i opublikowaniu 

artykułu czy książki o międzynarodowym znaczeniu, wysoko 

punktowane - już samo aplikowanie poprzez przygotowanie 

projektu badawczego, grantowego, czy wysłanie do 

renomowanego czasopisma artykułu, jest niepodważalną 

wartością. 

c. dofinansowanie zespołów, które kreatywnie będą wspierać 

zmiany w obszarze dydaktycznym i badawczym; 

d.  dofinansowanie zespołów, które zwiększą obecność naszych 

doktorantów i studentów w programach wymiany 

międzynarodowej. (np. koordynatorzy wydziałowi tych 

programów); 

e. przejrzyste wskazanie zasad przyznawania dodatków, 

premii motywacyjnych – nie tylko premii kwartalnych, dla 

pracowników administracji.  

 

Na koniec, pragnę podzielić się swoimi marzeniami:  

- działającymi we wszystkich naszych budynkach windami, przyzwoitym 

parkingiem i zagospodarowanym zieleniom najbliższym otoczeniem;  

- marzę o wydziale, na którym normą jest tutoring, polegający na realizacji 

przez doktorantów, ale i studentów obowiązkowych zajęć i wykładów tylko w ramach 

podstawowego bloku przedmiotów obowiązkowych, podczas gdy reszta wiedzy 
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nabywana jest przez nich poprzez własne badania i własną ścieżkę rozwoju, 

realizowanych pod opieką dobrze opłacanych, liczących się naukowo w swych 

dziedzinach tutorów, także spoza naszego kraju.  

Czy to są tylko marzenia… Decyzję pozostawiam Państwu. Wierzę, że wspólnie 

jesteśmy w stanie określić i zadbać o Naszą przyszłość, przyszłość Naszego Wydziału. 

Wszystkich, którzy uważają, że warto ze mną współpracować, zapraszam do 

kontaktowania się mailowo: jacek.zielinski@uwr.edu.pl lub telefonicznie: 695 657 257. 

Jestem do Państwa dyspozycji. 

 

Serdecznie pozdrawiam 

Jacek Zieliński 


