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Uchwała  nr  130/2020 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

 z 10 listopada 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Polityki Naukowej 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

 

Działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, 

wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „118”, na wniosek Rektora po 

zasięgnięciu opinii Rady Akademickiej, Senat DSW: 

 

 

§ 1Uchwala Politykę Naukową Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

§ 2 Polityka Naukowa, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wyniki głosowania: 

Za: 5 

Przeciw: 0 

Wstrzymujących się: 0 

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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Załącznik  
do Uchwały Senatu nr 130/2020 

 

POLITYKA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Dolnośląska Szkoła Wyższa (dalej „DSW”) w polityce naukowej kieruje się takimi wartościami jak 

wolność  w badaniach naukowych, przestrzeganie uznanych praktyk, zasad  

i norm etycznych odnoszących się do działalności naukowej, poszanowanie praw autorskich  

i własności intelektualnej oraz zagwarantowanie społecznej ważności celów w realizowanych 

badaniach naukowych.  

2. Działalność naukowa pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w DSW 

(dalej zwanych „Pracownikami”) przy realizacji działalności badawczej i badawczo-rozwojowej służy 

utrzymaniu i rozwijaniu akademickiego charakteru uczelni, w tym odpowiedniej jakości kształcenia. 

Sprzyja także rozwojowi potencjału naukowego  

i badawczego Pracowników, co uznaje się za kluczowy aspekt realizacji polityki naukowej.  

3. Dolnośląska Szkoła Wyższa jako uczestnik Federacji Naukowej WSB - DSW realizuje  politykę 

naukową w oparciu o Politykę Naukową Federacji Naukowej WSB-DSW oraz zgodnie z Ustawą z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392 z późn. zm.), zasadami oceny obowiązującymi w 

tworzeniu międzynarodowych i krajowych rankingów uczelni oraz strategią rozwoju DSW. 

4. Aktywności naukowe Pracowników są rejestrowane w Zintegrowanym Systemie Informacji o 

Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz w wewnętrznym systemie bibliograficzno-

sprawozdawczym.   

5. Polityką naukową DSW kieruje Rektor.  

 

§ 2  

Polityka otwartości 

1. DSW wspiera „otwarty dostęp” jako zalecany model publikowania wyników badań w celu 

zapewnienia większej dostępności wiedzy naukowej wytwarzanej na uczelni dla wszystkich 

obywateli, w szczególności członków społeczności akademickiej oraz interesariuszy zewnętrznych. 

2. Polityka otwartości jest realizowana zgodnie z "Polityką Otwartego Dostępu w Dolnośląskiej 

Szkole Wyższej". 

§  3  

Realizacja Polityki naukowej DSW 

1. Za realizację Polityki naukowej DSW odpowiadają Pracownicy.  

2. Pracownicy są zobowiązani do podnoszenia poziomu jakości działalności naukowej. 
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3. DSW zobowiązuje się do tworzenia warunków organizacyjnych, merytorycznych  

i finansowych dla realizacji zadań naukowo-badawczych.  

 

4. DSW przedstawia oczekiwania ilościowe i jakościowe wobec Pracowników w zakresie działalności 

naukowo-badawczej i ocenia jej efekty zgodnie z Regulaminem oceny nauczycieli akademickich (w 

zakresie dotyczącym nauki) na podstawie rocznego sprawozdania Pracownika w wewnętrznym 

systemie bibliograficzno-sprawozdawczym. 

 

5. Efekty aktywności naukowo-badawczej powinny być widoczne w obszarach: 

a) kształcenia studentów, słuchaczy i doktorantów; 

b) upowszechniania wyników badań naukowych z uwzględnieniem Polityki otwartości; 

c) współpracy naukowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym;  

d) współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym. 

 

6. Wsparcie w zakresie realizacji Polityki naukowej DSW zapewniają Pracownikom jednostki 

organizacyjne:  

a) Biuro Nauki w zakresie identyfikacji relewantnych czasopism i wydawnictw jako miejsca 

publikacji; rejestracji i upowszechniania dorobku publikacyjnego oraz informacji o kryteriach  

i procedurach ewaluacji dyscyplin zgodnie z zewnętrznym stanem prawnym;  

b) Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych w zakresie przestrzegania zasad etycznych w 

planowaniu i realizowaniu badań oraz zasad polityki otwartego dostępu DSW;  

c) Biuro Projektów i Realizacji Strategii w zakresie przygotowania wniosków w konkursach 

ogłaszanych przez instytucje i agencje rozdzielające środki na badania i rozwój;  

d) Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej w zakresie rozwijania współpracy 

międzynarodowej; 

e) Wydawnictwo Naukowe DSW w zakresie publikowania prac naukowych; 

f) Biblioteka w zakresie dostępu do źródeł i publikacji naukowych. 

 

7. Działania wspierające realizację Polityki naukowej DSW przez Pracowników dotyczą przede 

wszystkim obszarów:  

a) rozwoju kadry naukowej, w tym młodych naukowców; 

b) umiędzynarodowienia społeczności badaczy DSW przez wspieranie organizacji wydarzeń  

o randze międzynarodowej i zatrudnianie badaczy z zagranicy;  

c) motywowania do tworzenia przez Pracowników zespołów badawczych i wspierających naukę (np. 

w ramach dyscypliny, interdyscyplinarnych), w tym z udziałem studentów  

i doktorantów DSW;  
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d) stosowania narzędzi motywujących do podejmowania i intensyfikacji działalności badawczej i 

badawczo-rozwojowej (premie publikacyjne; urlopy naukowe, w tym bezpłatne; czasowe obniżenie 

pensum dydaktycznego);  

e) dofinansowania działalności naukowo-badawczej; 

f) przyznawania nagród naukowych Rektora; 

f) publikowania prac w Wydawnictwie Naukowym DSW;  

g) upowszechniania dorobku w otwartym dostępie poprzez Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej oPUB;  

h) rozwijania, podtrzymywania i zarządzania infrastrukturą służącą prowadzeniu działalności 

badawczej i badawczo-rozwojowej.  
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