
        
ZARZĄDZENIE NR 110/2015 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 14 października 2015 r. 

 
 

w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie 

 
 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie  

 
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie tworzy się Zespoły 
Badawcze, zwane dalej „Zespołami”: 
1) Zespół Badawczy Nauk Technicznych – na kierownika Zespołu powołuje się      

dr. inż. Roberta Cieślaka; 
2) Zespół Badawczy Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu – na kierownika Zespołu 

powołuje się prof. nadzw. dr. hab. Macieja Tomczaka. 
3) I Zespół Badawczy Nauk Filologicznych  (Uczenie się i Nauczanie Języków 

Obcych) – na kierownika Zespołu powołuje się dr. Jakuba Bielaka; 
4) II Zespół Badawczy Nauk Filologicznych (Literaturoznawstwo i Translatologia ) – 

na kierownika Zespołu powołuje się dr Ewę Urbaniak-Rybicką; 
5) Zespół Badawczy Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych – na kierownika Zespołu 

powołuje się prof. nadzw. dr. hab. Jana Grzesiaka; 
6) Zespół Badawczy Nauk Społeczno-Ekonomicznych – na kierownika Zespołu 

powołuje się prof. nadzw. dr. hab. Jakuba Bartoszewskiego. 
 

§ 2. W skład Zespołów Badawczych wchodzą obligatoryjnie osoby zatrudnione 
w PWSZ w Koninie na podstawie umowy o pracę na poszczególnych kierunkach 
studiów, przy czym obowiązek ten dotyczy w szczególności osób zaliczanych do 
minimum kadrowego na danym kierunku.   

 
§ 3. Do zadań Zespołów należy w szczególności: 

1) opracowanie planu zadań badawczych na dany rok akademicki, które mają  
być realizowane w danym obszarze lub dyscyplinie, przy czym przez 
zadanie badawcze rozumie się tutaj zarówno badania o charakterze 
empirycznym, jak i publikacje naukowe, organizację konferencji 
naukowych i naukowo-dydaktycznych, jak również wydarzeń promujących 
naukę;  



2) stymulowanie działalności naukowej pracowników PWSZ, a w szczególności 
intensyfikowanie ich rozwoju naukowego, tak aby mogli uzyskiwać kolejne 
stopnie i tytuły naukowe;   

3) stymulowanie działalności naukowej studentów; 
4) rozwijanie współpracy naukowej z uczelniami  w Polsce i za granicą; 
5) podejmowanie inicjatyw na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na 

działania o charakterze naukowym. 
 

§ 4. Zadaniem kierowników Zespołów jest w szczególności: 
1) bieżące monitorowanie realizacji przyjętego planu zadań badawczych;  
2) wyznaczanie, w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów i Kierownikami 

Katedr, konkretnych zadań badawczych dla pracowników Katedr, które 
prowadzą kierunki studiów związane z daną dyscypliną; 

3) dodatkowe opiniowanie, na polecenia Rektora, wniosków pracowników 
dotyczących udziału w konferencjach, dofinansowywania publikacji itp.;    

4) składanie sprawozdania z realizacji założonego na dany rok akademicki 
planu zadań badawczych do 15 września. 

 
§ 5. Kierownicy Zespołów Badawczych podlegają bezpośrednio Rektorowi. 

 
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 116/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia zespołów 
badawczych w PWSZ w Koninie. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

 REKTOR 
                              /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska 
 


