
 

 

w sprawie: przyjęcia harmonogramu działań Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad 
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych 
na PG. 

regarding the acceptance of the Action Plan of the Team for the Implementation of the Principles of the 
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at GUT. 

 

Uczelniany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania 
przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG, na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. 
przyjął jednogłośnie harmonogram działań Zespołu o treści: 

The Team for the Implementation of the Principles of the European Charter for Researchers and the Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers at GUT during a meeting on September 26, 2016, unanimously 
adopted the following Action Plan for the Team's activities: 

1. Zapoznanie się z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy 
Rekrutacji Pracowników Naukowych, zwanych dalej Kartą i Kodeksem. 

Become familiar with the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers, hereinafter referred to as ‘the Charter and the Code’. 

2. Opracowanie metodologii badań ankietowych dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu 
na PG. 

Develop a survey methodology regarding the implementation of the principles of the Charter and the 
Code at GUT. 

3. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu na PG 
wśród pracowników naukowych i doktorantów Uczelni. 

Conduct surveys on the realisation of the principles of the Charter and the Code at GUT among 
researchers and Ph.D. students of the University. 

4. Analiza wyników ankietyzacji. 

Analyse the survey results. 

5. Analiza wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych na Uczelni 
w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu. 

Analyse the internal regulations, procedures and legal practices at GUT with regard to realisation of the 
Charter and the Code at the University. 

6. Wnioski z analiz ze wskazaniem zakresu w jakim Uczelnia realizuje i nie realizuje zapisów 
Karty i Kodeksu. 



 

 

Draw conclusions from the analysis with an indication of the extent to which the University realises and 
does not realise the principles of the Charter and the Code. 

7. Opracowanie planu działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców, 
zwanego Strategią HR4R, w celu wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu. 

Develop a plan of action in the field of human resources management for researchers, hereinafter 
referred to as the HR4R Strategy, to implement the principles of the Charter and the Code. 

8. Przekazanie Strategii HR4R PG do Komisji Europejskiej. 

Submit the GUT HR4R Strategy to the European Commission. 

9. Przeprowadzenie procesu wdrożenia zasad Karty i Kodeksu do wewnętrznych aktów 
prawnych, procedur i praktyk. 

Carry out the process of implementing the principles of the Charter and the Code into internal legal acts, 
procedures and practices. 

10. Przedstawianie Rektorowi okresowych sprawozdań z działalności Zespołu. 

Present periodic reports on the activities of the Team to the Rector. 


