
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 352 

   

ZARZĄDZENIE Nr 214 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 7 października 2020 r.  

 

w sprawie Zespołu ds. strategii HR Excellence in Research  

 

Na podstawie § 57 ust. 1 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statutu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.)  

 

z a r z ą d z a   się, co następuje:  

  

§ 1  

 

Tworzy się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej 

„Uniwersytetem”, na okres kadencji 2020-2024, zespół doradczy rektora ds. strategii HR 

Excellence in Research, zwany dalej „zespołem”. 

 

§ 2 

 

Do zadań zespołu należy w szczególności:  

1) aktualizacja zadań określonych w planie działań Human Resources Strategy for 

Researchers, zwanym dalej „HRS4R”, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), jak również zapisów znajdujących się we wniosku 

Uniwersytetu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz YUFE „Young 

Universities for the Future of Europe”; 

2) nadzór nad realizacją działań strategicznych w jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu; 

3) stały monitoring realizacji strategii, w tym przeprowadzanie regularnych ankiet wśród 

pracowników Uniwersytetu; 

4) określanie priorytetów krótko- i długookresowych strategii oraz dostosowanie planu 

działań strategii do zmieniających się warunków organizacyjno-prawnych;  

5) uwzględnienie strategii HRS4R w innych strategicznych dokumentach i działaniach 

Uniwersytetu; 

6) realizowanie strategii komunikacyjnej wśród członków wspólnoty Uniwersytetu oraz 

zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych” oraz idei wyróżnienia HR Excellence  

in Research; 
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7) przygotowywanie raportu z realizacji strategii oraz przygotowanie do wizyty  

na Uniwersytecie ekspertów Komisji Europejskiej w ramach oceny zewnętrznej. 

 

§ 3 

 

 W skład zespołu wchodzą: 

1) przewodnicząca:  - mgr Natalia Proń-Nowak, 

2) członkowie:  - dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, 

- dr Karolina Finc, 

- dr Tomasz Wojciechowski, 

- mgr Lidia Dominikowska, 

- mgr Lucyna Kejna, 

- mgr Dorota Zandrowicz. 

 

§ 4 

 

Tryb i zasady pracy zespołu ustala jego przewodniczący w uzgodnieniu z rektorem.  

 

§ 5 

 

Traci moc zarządzenie Nr 132 Rektora UMK z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania 

Zespołu ds. strategii HR Excellence in Research (Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 300 

z późn. zm.).  

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2020 r.  

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


