WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Sprawozdanie merytoryczne z wykorzystania środków statutowych w roku
2017 (przyznanych w 2017)
Rezerwa Dyrektora IP
Projekt nr: DS/WP/5128/2017
Status projektu *: nowy, kontynuowany,
Charakter projektu*:
zespołowy w ramach Instytutu
Nazwa zadania: Podniesienie jakości badań w Instytucie Pedagogiki.
Opis zrealizowanych prac:
Środki z tzw. rezerwy dyrektora pozwoliły na wsparcie działań naukowych oraz działań
służących popularyzujących wyniki badań, uzyskaniu stopni naukowych i nawiązaniu
współpracy z innymi naukowcami w kraju i za granicą pracowników Instytutu. W ramach
projektu sfinansowano wyjazdy zagraniczne mające na celu przedyskutowanie własnych
koncepcji z pracownikami innych ośrodków naukowych za granicą oraz mające na celu
nawiązanie kontaktów naukowych z pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych.
Udzielono wsparcia w realizowaniu projektów pracowników Instytutu. w szczególności:
1. Pokrycie kosztów wyjazdu do Gdańsku. W ramach delegacji przeprowadzone zostały
konsultacje naukowe w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na
Uniwersytecie Gdańskim. – 364zł
Dokumentacja związana z habilitacją w CK złożona została w 2017. Jako miejsce
przeprowadzenia postępowania wskazano UG.
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji Edukacja – między filozofią a naukami
szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich) w Poznaniu, Temat wystąpienia
dr Adamskiej -Staroń: "Spotkanie z rockowymi narracjami. Implikacje dla praktyki
edukacyjnej". Konferencja odbyła się 26 października 2017 roku. 294zł
3. Pokrycie kosztów delegacji (955zł 80gr), (949 zł 63 gr), (380,07zł): udział w III
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „RODZINA – AUTORYTET W
WYCHOWANIU. Transgraniczne poszukiwania”, 5 października 2017r. Soleczniki,
Litwa.
4. Pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rodina se
závislým jedincem.Slezská univerzita, 07.XI, Opava. 439,64zł
5. Dofinansowanie udziału w konferencji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. Rodzina – autorytet w wychowaniu” dn. 5. 10. 2017 w Solecznikach (Litwa)
380,07zł
6. Udział Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Жіноче просвітництво в
Україні та Польщі (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.), dn. 19-20.10.2017, Lwów (Ukraina)
1937,53zł
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7.

Dofinansowanie udziału w
XII Międzynarodowej Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Życiodajna śmierć”, 18- 21.05.2017, Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku, 10,76zł

Wysokość otrzymanych środków na realizację zadania, (brutto): 20.147,63 PLN
wysokość wykorzystanych środków 7.207,80 (brutto)
kwota do przeniesienia na 2018 r. - 12.939,83 PLN (brutto)

Rezerwa Dyrektora IEPiS
Projekt nr: DS/WP/5127/2017
Status projektu *: nowy, kontynuowany, stan zaawansowania prac – 40%
Charakter projektu*:
zespołowy w ramach Instytutu
Nazwa zadania: Podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zainteresowań
pracowników Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej oraz
umożliwienie rozwoju naukowego młodych pracowników Instytutu
Opis zrealizowanych prac:
Pracami zrealizowanego zadania badawczego były referaty wygłoszone podczas konferencji
naukowych i artykuły złożone do druku w czasopismach punktowanych lub jako rozdziały w
monografii
Opis najważniejszych osiągnięć (2017r.):
Opłata za delegacje (kwerenda biblioteczna i konsultacje naukowe związane z
przygotowaniem postępowania habilitacyjnego):
Wykorzystanie uzyskanych wyników:
Przygotowanie do druku artykułów w czasopismach punktowanych lub jako rozdziały w
monografii oraz przygotowanie referatów na konferencje naukowe jak również umożliwienie
udziału w konferencjach przez młodych naukowców
Wysokość otrzymanych środków na realizację zadania, (brutto): 6 795,12 PLN
wysokość wykorzystanych środków 972,62 PLN
kwota do przeniesienia na 2018r. - 5 822,50 PLN (brutto)
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Rezerwa Dyrektora IWFTiF
Projekt nr: DS/WP/5155/2017
Status projektu *: nowy, kontynuowany, stan zaawansowania prac – 98%
Charakter projektu*:
zespołowy w ramach Instytutu
Nazwa zadania: Podniesienie jakości badań naukowych w Instytucie Wychowania
Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Opis zrealizowanych prac:
1. Usługa transportowa uczestników międzynarodowych konferencji na Ukrainie – 1318,07
PLN,
2. Delegacja zagraniczna (konferencja na Ukrainie – 18-20 wrzesień 2017 r. – 704,22 PLN,
3. Publikacja artykułu pracowników Instytutu – 650,00 PLN.
4. Dofinansowanie zakupu aparatury do gazometrii, elektrolitów, i metabolitów . – 8229,54
PLN.
Opis najważniejszych osiągnięć 2017 r.:
Uczestnictwo pracowników Instytutu w dwóch Międzynarodowych Konferencjach
zorganizowanych wspólnie ze Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w
Łucku (Ukraina) umożliwiło wymianę doświadczeń na temat znaczenia aktywności fizycznej
w poprawie jakości życia ludzkiego oraz historii kultury fizycznej.
Wykorzystanie uzyskanych wyników:
Międzynarodowa Konferencja pt. Physical Activity and Quality of Life (Ukraina), stworzyła
warunki do wytyczenie kierunków wspólnych badań z zagranicznymi i polskimi ośrodkami
naukowymi w zakresu zdrowego stylu życia, przyczyniła się do upowszechnienia w skali
międzynarodowej rozwiązań naukowo-metodycznych i organizacyjnych dotyczących wpływu
aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia. Wpłynęła na poszerzenie wiedzy w zakresie
aktywność fizycznej, fizjoterapii i jakości życia. Celem I Międzynarodowego Kongresu
Naukowego Historyków Kultury Fizycznej pt. Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów
Europy (Ukraina), było upowszechnienie wiedzy, wymiana doświadczeń naukowych w
dziedzinie historii kultury fizycznej, sportu i turystyki w krajach europejskich oraz stworzenie
przestrzeni do komunikacji międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze
wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Efekty przedstawionych badań zostały
opublikowane w czasopismach naukowych: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie Kultura Fizyczna, Physical Activity Review, Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві - ISSN: 2220-7481; eISSN: 2410-2156.
Poparcie dla organizacji kongresu udzieliło m. in.: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy i
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie.
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników:
Publikacje w czasopismach naukowych.
Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2017 r. , (brutto):
10 929,54PLN,
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wysokość wykorzystanych środków w 2017 r.: 10 901,83 PLN,
wysokość środków przeniesionych na 2018 r.: 27,71 PLN.

Rezerwa Prodziekana ds. Nauki
Projekt nr: DS/WP/5156/2017
Tytuł projektu: Podniesienie jakości badań oraz popularyzacja efektów prowadzonych
badań przez pracowników Wydziału Pedagogicznego.
W roku 2017 rezerwa Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogicznego wynosiła 29.138,09
PLN brutto. ( w tym kwoty przeniesione z projektu DS/WP/5152/2017 – 99,09 PLN
i DS/WP/5143/2017- 3.009,00 PLN) .
Środki finansowe DS/WP/5156/2017 rozdysponowano z przeznaczeniem wspierania
realizacji projektów naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników
naukowo-dydaktycznych na Wydziale Pedagogicznym w następujący sposób:
Krajowe podróże służbowe:
76,02 zł - dofinansowanie do kosztów delegacji w związku z prowadzeniem badań –
Warszawa 12.12.2017 r..
Zagraniczne podróże służbowe:
252,45 zł – dofinansowanie wyjazdu zagranicznego na Słowację którego celem było
nawiązanie współpracy z dyrekcją i pracownikami Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i
Elementarnej Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku, omówienie założeń
przygotowywanego wspólnie projektu pt. Uprzystępnianie dzieciom w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym świata wartości i świata sztuki w Polsce i na Słowacji”. Celem wyjazdu
było również podjęcie realizacji wspólnych badań dotyczących nauczyciela przedszkola i klas
I-III oraz zmian we współczesnej polskiej szkole ,których opracowanie będzie stanowić
podstawę do wydania publikacji na konferencji: „Perspektywy i tendencje w obszarze
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.
Aparatura:
13 000,00 zł –-kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu przenośnego analizatora
EPOC do oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów. W chwili obecnej analizator jest
na etapie testowania i w najbliższym czasie będzie wykorzystywany w realizacji projektów
działalności statutowej. Zamierza się wykorzystywać analizator EPOC szerzej
w ocenie adaptacji wysiłkowej sportowców i w fizjoterapii.
Wykorzystana kwota: 13.328,47 zł + narzut 98,54 zł = 13.427,01 zł
Kwota przeniesiona do realizacji na rok 2018: 15.711, 08 zł (brutto).
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