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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
(7 zakresów tematycznych):

 STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

 NAUKA

 DYDAKTYKA

 SPORT 

 FINANSE

 PROMOCJA

 INWESTYCJE



STRATEGIA ROZWOJU 
UCZELNI

 Podjęcie natychmiastowych działań w kierunku 
opracowania nowej „Strategii Rozwoju AWF w Krakowie 
na lata 2021-2028” (dokument ten jest niezbędny do 
wielu działań, np. w celu pozyskiwania funduszy na różne 
przedsięwzięcia, które muszą być zbieżne ze „Strategią”). 
Aktualny dokument obejmuje lata 2013-2020 i jak dotąd 
nikt nie podjął pracy nad stworzeniem jego nowelizacji. 



NAUKA (1)

 Intensyfikacja działań w kierunku uzyskania co najmniej 
kategorii naukowej B+ w wyniku zbliżającej się 
parametryzacji (kategoryzacji) Uczelni za lata 2017-2020 
(mobilizacja do publikowania prac w wysokopunktowanych 
czasopismach naukowych oraz do podejmowania lub 
intensyfikacji działalności badawczo-rozwojowej (B+R) 
jeszcze w roku 2020).

 Podjęcie działań w kierunku nasilenia współpracy 
naukowej Uczelni z firmami zewnętrznymi i gospodarką  
(w ramach III misji Uczelni).

 Wypracowanie racjonalnego systemu opłacania 
(refundacji) druku artykułów w periodykach naukowych.



NAUKA (2)

 Stworzenie systemu nagradzania za publikacje wydane w 
najwyżej punktowanych czasopismach oraz za pozyskanie 
środków (grantów) zewnętrznych na badania naukowe    
(np. nagrody rektora, obniżenie pensum dydaktycznego itp.).

 Wspomaganie redakcji wydawanych w Uczelni czasopism 
naukowych (Rehabilitacja Medyczna, Folia Turistica, 
Antropomotoryka, Studies in Sport Humanities) w działaniach 
zmierzających do wzrostu ich punktacji i rangi naukowej.



DYDAKTYKA (1)

 Stworzenie platformy e-learningowej (rozszerzenie i 
unowocześnienie potencjału dydaktycznego, ułatwienie 
nauki wyczynowym sportowcom, odciążenie sal 
dydaktycznych, możliwość prowadzenia zajęć w sytuacjach 
kryzysowych).

 Uruchomienie studiów w języku angielskim przynajmniej na 
jednym kierunku studiów (pod warunkiem wystarczającej 
liczby chętnych).

 Wspomaganie rozwoju wymiany międzynarodowej dla 
studentów i pracowników w ramach programu ERASMUS+ 
(rosnące zainteresowanie unijnym programem 
edukacyjnym).



DYDAKTYKA (2)

 Powiększenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych (niewystarczająca liczba sal dydaktycznych 
w relacji do wzrostu liczby kierunków kształcenia).

 Poprawa wyposażenia sal dydaktycznych (zestawy 
multimedialne, w największych salach wykładowych 
zestawy nagłośnieniowe).

 Wygospodarowanie pomieszczenia dla studentów do 
spędzania wolnego czasu w przerwach między zajęciami 
(odciążenie bufetu w budynku głównym).



DYDAKTYKA (3)

 Utworzenie kierunku kształcenia KULTURA FIZYCZNA W 
SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - studia II st. na Wydziale WFiS.

 Utworzenie nowego kierunku kształcenia ZARZĄDZANIE 
REKREACJĄ I ROZRYWKĄ - studia I st. na Wydziale TiR.

 Podjęcie działań zmierzających do utworzenia nowego 
kierunku kształcenia DIETETYKA SPORTOWA – studia II st. 
na Wydziale WFiS (możliwa realizacja w formie studiów 
podyplomowych lub specjalności na innych kierunkach).



DYDAKTYKA (4)

Uruchomienie specjalizacji z fizjoterapii na Wydziale 
Rehabilitacji Ruchowej                                    
(niezbędne podpisanie  umów ze szpitalami, w których 
będą się mogły odbywać staże do specjalizacji – wstępne 
uzgodnienia poczynione zostały z Dyrekcją Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie).



SPORT (1)

 Kontynuacja, rozpoczętej w 2008 roku, mobilizacji 
studentów i pracowników AWF do udziału w rywalizacji 
sportowej (w ramach Akademickich Mistrzostw 
Małopolski i Akademickich Mistrzostw Polski).

 Przywrócenie finansowego wsparcia dla AWF w zakresie 
sportu akademickiego (w ubiegłym roku główny 
sponsor pozyskany w 2014 roku, wycofał się ze 
współpracy z Uczelnią).



SPORT (2)

 Rekrutacja na studia większej liczby wyczynowych 
sportowców, reprezentujących dyscypliny olimpijskie, z 
klasami sportowymi mistrzowską i mistrzowską 
międzynarodową (program MNiSW pn. Narodowa 
Reprezentacja Akademicka) – korzyści dydaktyczne dla 
studentów-sportowców (możliwość połączenia nauki z 
wyczynowym uprawianiem sportu) oraz profity finansowe 
dla pracowników dydaktycznych i Uczelni.

 Ścisła współpraca z KS AZS AWF Kraków w realizacji 
zadań związanych ze sportem akademickim oraz 
wspomaganie działalności sekcji wyczynowych.



FINANSE (1)

 Mobilizacja Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Uczelni 
do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych.

 Podjęcie współpracy z firmą specjalizującą się w 
pozyskiwaniu funduszy unijnych.

 Próba stworzenia systemu wynagradzania 
pracowników Uczelni motywującego do podejmowania 
działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 
finansowych.



FINANSE (2)

 Szczegółowa analiza wpływu poszczególnych składników 
na wysokość subwencji w celu racjonalnego zarządzania 
finansami Uczelni (w bieżącym roku – stała przeniesienia 
[0,45]; składniki: studencki [0,34], kadrowy [0,25], 
badawczy [0,25], umiędzynarodowienia [0,05], 
badawczo-rozwojowy [0,10], doktorancki [0,01]).

 Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych – firm prywatnych i spółek państwowych 
(Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni oraz 
pracownicy AWF).



FINANSE (3)

 Poszukiwanie źródeł dofinansowywania inwestycji oraz 
działań o charakterze badawczym i dydaktycznym 
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwo Sportu, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta 
Krakowa, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego).

 Wynajmowanie obiektów sportowych (boisko piłkarskie 
ze sztuczną nawierzchnią, hala zespołowych gier 
sportowych, pływalnia, hala tenisowa, hala 
gimnastyczna, stadion LA) – potrzeba racjonalnego 
planowania zajęć dydaktycznych, umożliwiającego 
komercyjne wynajmowanie tych obiektów.



FINANSE (4)

 Usługi komercyjne (w godzinach popołudniowych) z 
zakresu fizykoterapii, balneologii i krioterapii w 
pracowniach (gabinetach) Zespołu Krytych Pływalni 
(pozyskanie środków finansowych dla Uczelni i 
pracowników oraz dodatkowe miejsce odbywania 
praktyk dla studentów kierunku fizjoterapii) – niezbędne 
negocjacje z dużymi firmami świadczącymi usługi 
medyczne.

 Organizacja ważnych imprez sportowych (Igrzyska 
Polonijne 2021, Igrzyska Europejskie 2023) co umożliwi 
pozyskanie środków na modernizację obiektów 
sportowych oraz Domu Studenckiego nr 1.

 Spieniężenie obligacji skarbowych (na łączną kwotę ok. 
30 mln zł).



PROMOCJA (1)

 Nagranie aktualnego filmu promującego Uczelnię oraz 
obiekty sportowe, dydaktyczne i naukowe na stronie 
internetowej AWF oraz w mediach społecznościowych 
(promocja prowadzonych kierunków kształcenia, 
prezentacja obiektów do wynajęcia, wskazanie możliwości 
współpracy w zakresie badań diagnostycznych, konsultacji 
naukowych, opinii eksperckich itp.).

 Modernizacja strony internetowej, ciągły monitoring jej 
funkcjonalności oraz bieżąca kontrola aktualności 
zamieszczonych informacji.



PROMOCJA (2)

 Stworzenie i zamieszczenie na stronie internetowej „bazy 
ekspertów” będącej spisem pracowników Uczelni, którzy 
zgodnie z własnymi kompetencjami i zainteresowaniami 
naukowymi mogą służyć merytoryczną pomocą dla 
zewnętrznych interesantów (na zasadach komercyjnych).

 Stworzenie i zamieszczenie na stronie internetowej bazy 
obiektów do wynajęcia oraz spisu możliwych do 
przeprowadzenia badań diagnostycznych i konsultacji 
naukowych (na zasadach komercyjnych).



INWESTYCJE (1)

 Modernizacja oraz wyposażenie budynku Pracowni 
Fizjologicznych Podstaw Adaptacji (m.in. komora 
hipoksyczno-termoregulacyjna z opcją hiperoksji, sauna) 
oraz doposażenie wszystkich laboratoriów Centralnego 
Laboratorium Naukowo-Badawczego – ze środków 
pozyskanych w programie „Regionalna Inicjatywa 
Doskonałości” (RID).

 Ewentualna modernizacja infrastruktury sportowej (remont 
hali ZGS, budowa bieżni rozgrzewkowej przy stadionie 
lekkoatletycznym, renowacja bieżni na stadionie LA) oraz 
remont Domu Studenckiego nr 1 – częściowo ze środków 
na organizację Igrzysk Europejskich 2023 oraz Ministerstwa 
Sportu.



INWESTYCJE (2)

 Budowa pawilonu dydaktycznego oraz remont pawilonu 
socjalnego – ze środków UE, MNiSW oraz funduszy z 
obligacji skarbowych.

 Budowa trawiastego boiska piłkarskiego obok hali ZGS i
odkrytych kortów tenisowych w celu odciążenia boiska ze 
sztuczną nawierzchnią oraz hali tenisowej (większa 
możliwość wynajmowania tych obiektów) – ze środków 
własnych – z obligacji skarbowych (boisko) i ewentualnego 
inwestora (korty).

 Przebudowa parkingu od strony al. Jana Pawła II w celu 
pozyskiwania środków z wynajmu, szczególnie podczas 
dużych imprez w Tauron Arenie – ze środków ewentualnego 
inwestora lub ze środków własnych (z obligacji skarbowych).



INWESTYCJE (3)

 Reaktywacja Klubu Studenckiego META (niezbędne prace 
remontowe i adaptacyjne pomieszczeń Klubu wykonywane 
przez dzierżawcę) – organizacja lokalnych imprez studenckich.

 Obiekty przy ul. Śniadeckich – niekorzystny dla AWF 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (niezbędne 
uzgodnienia i porozumienie z Agencją Rozwoju Miasta 
Krakowa w celu podjęcia stosownych działań). 



INWESTYCJE (4)4

 Budowa krytego lodowiska z halą do szermierki – tylko w 
przypadku pozyskania środków z Ministerstwa Sportu oraz 
Gminy Miejskiej Kraków (powrót do koncepcji budowy 
lodowiska z inicjatywy UMK).

Wizualizacja planowanego obiektu               Planowana lokalizacja obiektu                    



Dziękuję za uwagę


