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Plan działalności Instytutu Filozofii i Socjologii w APS na rok 2021 

Lp. 

Cel                                                
(cele zapisane                   

w Strategii rozwoju IFiS                      
na lata 2021-2024) 

Działania zapisane                        
w Strategii IFiS                              
na lata 2021-2024 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

Odniesienie 
do 

dokumentu o 
charakterze 

strategicznym 

nazwa 

planowana wartość 
do osiągnięcia na 
koniec roku, którego 
dotyczy plan 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

Doskonałość 
badawcza:  
Osiągnięcie statusu 
silnego ośrodka 
naukowego w 
dyscyplinach nauki 
socjologiczne i filozofia  

Rozwój badań 
interdyscyplinarnych w ramach 
uczelni i we współpracy z 
uczelniami w kraju i za granicą 

liczba międzynarodowych projektów 
badawczych  1 projekt Erasmus+ 

1. wykonywanie zadań w projekcie                                                  
2. robocze spotkania polskiego zespołu badawczego i 
spotkania jego kierowniczki z kierownikami zespołów z 
innych krajów i kierującymi międzynarodowym projektem     

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

  liczba realizowanych projektów NCN 1 projekt NCN wykonywanie zadań zapisanych w projekcie 

Wspieranie zespołów 
badawczych / LAB-ów 

zebranie pracowników IFiS,  prezentacja 
prac labów na zebraniu IFiS 1 zebranie 

1. zorganizowanie zebrania pracowników IFiS                        
2. rekomendowanie pracownikom włączanie się w prace 
uczelnianych labów 

Organizacja konferencji 
ogólnopolskich i 
międzynarodowych 
  

liczba współorganizowanych konferencji 
międzynarodowych 1 konferencja     

1. prace w komitecie organizacyjnym i radzie naukowej 
konferencji;                                                                                       
2. promocja wydarzenia 

liczba współorganizowanych konferencji 
krajowych     3 konferencje 

1. prace w komitecie organizacyjnym i radzie naukowej 
konferencji,                                                                               
2. promocja wydarzenia  

liczba pracowników aktywnie 
uczestniczących w konferencjach 
krajowych i zagranicznych  6 pracowników przygotowanie do udziału w wydarzeniu 

Upowszechnianie i promocja 
rezultatów badań oraz ich 
autorów 

upowszechnienie publikacji na 
cyklicznych Spotkaniach z książką - 
liczba spotkań z autorami książek 

3 spotkania z 
książką 

1. organizacja spotkań;                                                                 
2. promocja wydarzenia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Publikowanie artykułów w 
wysoko punktowanych 
czasopismach krajowych i 
zagranicznych 

liczba opublikowanych artykułów w 
wysokopunktowanych czasopismach 
krajowych lub zagranicznych 2 artykuły 

1. motywowanie pracowników do publikowania przez 
dyrekcję i Rady Dyscyplin nauki socjologiczne i filozofia                                                                            
2. monitoring dorobku naukowego pracowników               
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1.2. 

 
 
Doskonałość 
badawcza:  
Osiągnięcie w 
dyscyplinach nauki 
socjologiczne i filozofia 
najwyższych kategorii 
naukowych 

liczba artykułów opublikowanych w 
czasopismach z listy ministerialnej  5 artykułów 

1. motywowanie pracowników do publikowania przez 
dyrekcję i Rady Dyscyplin nauki socjologiczne i filozofia                                                         
2. monitoring dorobku naukowego pracowników               

 
 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 Zwiększenie liczby 

publikowanych monografii 
naukowych w wysoko 
punktowanych wydawnictwach liczba opublikowanych monografii 2 monografie 

przygotowanie monografii do druku, planowane wydanie 
w Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Podniesienie stopnia 
umiędzynarodowienia badań 
naukowych 

liczba pracowników, którzy biorą udział w 
projektach badawczych 
międzynarodowych realizowanych w 
ośrodkach akademickich za granicą  2 osoby 

wyjazdy pracowników w ramach stypendiów badawczych 
do Lincoln University w Wielkiej Brytanii (w toku) i Iowa 
State University w Stanach Zjednoczonych (planowany 
wyjazd w październiku) 

Wspieranie działań 
skierowanych na dostosowanie 
aktywności badawczej do 
kryteriów ewaluacyjnych 

liczba pracowników biorących udział w 
szkoleniach dotyczących ewaluacji 5 osób  

1. informowanie pracowników o szkoleniach 
odbywających się na uczelni,                                                                           
2. zachęcanie pracowników do udziału w szkoleniach 

1.3. 

Doskonałość 
badawcza:  
Podniesienie rangi 
badań naukowych 

Zwiększenie skuteczności 
pozyskiwania środków na 
badania 

liczba napisanych i złożonych do 
konkursów o sfinansowanie projektów 2 projekty napisanie wniosków 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

liczba projektów, na które pozyskano 
środki finansowe 1 projekt złożenie wniosków w konkursach  

Wspieranie rozwoju naukowego 
uczestników Szkoły Doktorskiej 

liczba projektów badawczych 
realizowanych z udziałem doktorantów  1 projekt prace badawcze przewidziane w projekcie 

liczba spotkań konsultacyjnych 
pracowników z doktorantami ze Studiów 
doktoranckich i Szkoły doktorskiej i 
osobami ubiegającymi się o przyjęcie do 
Szkoły Doktorskiej 4 spotkania 

spotkania w ramach UrbanLabu i spotkania w ramach 
międzyuczelnianego seminarium 

2.1. 

Doskonałość 
dydaktyczna: 
Sprawne działanie 
wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości 
kształcenia 

Wspieranie pracy instytutowego 
zespołu do spraw jakości 
kształcenia 

utworzenie instytutowego Zespołu ds. 
jakości kształcenia 

Zarządzenie 
Dyrektora Instytutu przygotowanie zarządzenia i skonsultowanie z prawnikami 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 
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2.2. 

Doskonałość 
dydaktyczna: 
Doskonalenie procesu 
kształcenia 

Systematyczna ewaluacja i 
podnoszenie jakości zajęć 
dydaktycznych 

liczba pracowników, którzy prowadzą 
zajęcia z użyciem metody tutoringu  5 osób  

z udziału w programie Mistrzowie Dydaktyki wynika 
zobowiązanie używania metody tutoringu i promocji 
kultury tutoringu. W programie Mistrzowie Dydaktyki 
wzięło udział 5 pracowników IFiS. 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

2.3. 

Doskonałość 
dydaktyczna: 
Wysokie kwalifikacje 
nauczycieli 
akademickich 

Systematyczna ocena 
nauczycieli akademickich 

liczba spotkań przedstawiciela IFiS w 
Senackiej Komisji ds. polityki kadrowej i 
oceny nauczycieli akademickich 5 spotkań udział w spotkaniach i pracach komisji 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

liczba hospitowanych zajęć 
dydaktycznych 3 hospitacje 

wyznaczenie zajęć do hospitacji; hospitacja; przekazanie 
uwag osobie hospitowanej                                                      

Doskonalenie umiejętności 
dydaktycznych nauczycieli 
akademickich 

liczba szkoleń dla pracowników z zakresu 
przygotowywania materiałów 
dydaktycznych dla osób z 
niepełnosprawnościami 2 szkolenia udział pracowników w szkoleniach 

2.4. 

Doskonałość 
dydaktyczna: 
Wspieranie studentów 
w procesie edukacji 
oraz rozwijanie ich 
zdolności  

Rozwój indywidualizacji 
kształcenia, wdrożenie praktyki 
tutoringu 

liczba studentów prowadzonych metodą 
tutoringu w roku akademickim 2020/21 6 studentów 

przygotowanie przez prowdzących odpowiednich 
programów 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

Umiędzynarodowienie studiów, 
zwiększenie liczby przedmiotów 
i fakultetów w językach  obcych 

pozyskanie prof. wizytującego do zajęć 
ze studentami 

1 profesor 
wizytujący zatrudnienie profesora wizytującego 

liczba w ofercie fakultetów w języku 
obcym  4 fakultety  napisanie oferty fakultetów 

Wspieranie międzynarodowej 
mobilności studentów 

wyjazdy studentów socjologii w ramach 
programu Erasmus - liczba studentów 1 student/ka 

1. upowszechnianie wśród studentów wiedzy na temat 
programu Erasmus,                                                                                                 
2. motywowanie studentów socjologii do aplikowania w 
programie 

Udział studentów w badaniach 
naukowych 

liczba studentów socjologii II roku 
borących udział w długofalowych 
badaniach w powiecie wołomińskim w 
ramach zajęć i praktyk badawczych  50 studentów 

1. udział studentów w wypracowaniu koncepcji badania i 
opracowaniu narzędzi badawczych (Projekt badawczy-1)                                                                                                                                                            
2. realizacja badania w terenie                                                         
3. udział studentów w opracowaniu raportu z badania 
(Projekt badawczy-2)  
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Działania na rzecz rozwoju koła 
naukowego 

reaktywacja Koła Naukowego 
Socjologia2% - liczba spotkań  4 spotkania  

1. upowszechnianie wśród studentów wiedzy na temat 
koła naukowego,                                                                                         
2. motywowanie studentów socjologii do aktywności w 
Kole Naukowym Socjologia2%  

3.1. 
Współpraca z 
otoczeniem: 
Współpraca krajowa 

Rozwój współpracy 
międzyuczelnianej na 
wszystkich szczeblach i w 
różnych obszarach aktywności: 
m.in. naukowej, publikacyjnej, 
konferencyjnej, dydaktycznej 
  

udział w przygotowaniach do 
Ogólnokrajowego XVIII Zjazdu 
Socjologicznego w 2022 - liczba spotkań 
reprezentantów instytutów socjologii w 
Polsce w zebraniach roboczych, na 
których podejmowane są decyzje 
dotyczące organizacji Zjazdu 

3 spotkania 
organizacyjne 

udział zastępcy dyrektora w cyklicznych spotkaniach 
organizacyjnych 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

współpraca z naukowcami z innych 
ośrodków naukowych - liczba badaczy z 
innych ośrodków akademickich 
komentujących książki na autorskich 
Spotkaniach z książką  

6 badaczy z innych 
ośrodków 
akademickich 

wytypowanie książek do prezentacji; zaproszenie 
uznanych w dziedzinie naukowców do skomentowania 
treści książki; zorganizowanie spotkania; promocja 
wydarzenia 

współpraca z naukowcami z innych 
ośrodków naukowych - liczba partnerów 
akademickich przy współorganizacji 
cyklicznego wydarzenia naukowego - 
ogólnopolskiego seminarium etycznego  4 partnerów 

organizacja konferencji z Uniwersytetem Zielonogórskim, 
UMK w Torunkiu, Uniwersytetem w Olsztynie, 
Uniwesytetem Śląskim; promocja wydarzenia 

współpraca z naukowcami z innych 
ośrodków naukowych - liczba partnerów 
akademickich przy współorganizacji 
cyklicznej konferencji "Człowiek i świat - 
wymiary odpowiedzialności"  1 partner 

organizacja konferencji z UMK w Toruniu; promocja 
wydarzenia 

Rozwój współpracy z 
partnerami zaangażowanymi w 
działalność edukacyjną, 
społeczną, kulturalną, 
artystyczną 
 

współorganizacja z Ministerstwem 
Rodziny i Polityki Społecznej, Polskim 
Towarzystwem Socjologicznym i 
Instytutem Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk  V konkursu im. Elżbiety 
Tarkowskiej - liczba partnerów 
wydarzenia 3 partnerów 

udział w spotkaniach przygotowujących V edycję 
konkursu i uroczystość wręczenia nagród w MRiPS; udział 
w jury konkursu, recenzja nadesłanych prac; udział w 
uroczystości; współfinansowanie nagrody  

Rozwijanie efektywnej 
współpracy z absolwentami 

udział absolwentów socjologii APS w roli 
ekspertów na zajęciach ze studentami lub 
osób przyjmujących studentów w ramach 
praktyk asystenckich - liczba 
współpracujących absolwentów  2 osoby 

1. zapraszanie absolwentów na zajęcia ze studentami                                                                      
2. hospitacje w firmach, w których pracują absolwenci 
socjologii APS 
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3.2. 

Współpraca z 
otoczeniem: 
Współpraca 
międzynarodowa 

Utrzymanie i rozwijanie 
istniejących partnerstw 
międzynarodowych oraz 
pozyskanie nowych podmiotów 
zagranicznych do współpracy 

współorganizacja konferencji 
międzynarodowej - liczba podmiotów 
zaangażowanych w organizację 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Tożsamośći spójność społeczna w 
Europie Środkowo-Wschodniej" 10 podmiotów 

Ukraińskie Towarzystwo Socjologiczne, 
Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny w Odessie, Lwowski Uniwersytet Narodowy 
im. I. Franki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki Republiki Mołdawii, 
Towarzystwo Demografów i Socjologów Republiki 
Mołdawii, Instytut Nauk Prawnych i Politycznych Centrum 
Socjologii i Psychologii Społecznej Republiki Mołdawii, 
Centrum Ukraińsko-Europejskiej Współpracy Naukowej 
(Ukraina), Bałtycki Instytut Badań nad Przemianami 
Przestrzeni Ekonomicznej (Ryga, Łotwa)  

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

4.1. 

Zarządzanie Instytutem 
w duchu otwartości i 
współpracy: 
Polityka kadrowa 

Skupienie na rozwoju 
społeczności w obrębie 
instytutu (organizacja zebrań i 
innych spotkań pracowników) regularne zebrania pracowników Instytutu 7 zebrań 

ułożenie planu zebrania;  zawiadomienie o zebraniu; 
poprowadzenie zebrania 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

Monitorowanie potrzeby 
zatrudniania nowych 
pracowników 

Zatrudnienie pracowników naukowo-
dydaktycznych 1 umowa o pracę 

rozpisanie konkursu; 
przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie zwycięzców 
konkursu. 

4,2, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzanie Instytutem 
w duchu otwartości i 
współpracy: 
Rozwój systemu 
promocji i komunikacji 

Promowanie Instytutu jako 
atrakcyjnego i przyjaznego 
pracownikom i studentom 
ośrodka akademickiego 

promocja Instytutu poprzez konkurs im. 
Elżbiety Tarkowskiej 

obecność logo APS 
i nazwy Instytutu w 
oficjalnych materia-
łach konkursowych 
Ministerstwa 
Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz na 
uroczystości 
wręczenia nagród w 
Ministerstwie uczestnictwo w uroczystości; promocja wydarzenia 

Strategia 
rozwoju IFiS 
APS na lata 
2021-2024 

Wspieranie administrowania 
stroną internetową Instytutu 
oraz profilem na platformie FB 

Utworzenie Instytutowego zespołu ds. 
promocji medialnej 

Zarządzenie 
Dyrektora Instytutu przygotowanie zarządzenia i skonsultowanie z prawnikami 
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Upowszechnienie informacji o 
dokonaniach naukowych 
pracowników;                                   
oraz                                          
Promowanie Instytutu jako 
atrakcyjnego i przyjaznego 
pracownikom i studentom 
ośrodka akademickiego 

Dostępna dla każdego, wizualnie 
atrakcyjna i aktualna strona Instytutu na 
stronie APS                                                                                          
Dostępna dla każdego, wizualnie 
atrakcyjna strona Instytutu na FB 

co najmniej 12 
nowych informacji 
na stronach APS i 
FB  

1. powołanie Instytutowego Zespołu ds. promocji 
medialnej                                                                                                                                    
2. zachęcanie pracowników dostałego przekazywania 
informacji o swoich dokonaniach, które warto umieszczać 
na stronach 

       

     Danuta Duch-Krzystoszek  

 15.03.2021    ..............................................................  

 (data)    (podpis kierownika jednostki)  

       
 


