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Usługa doradcza polegająca na przeanalizowaniu działalności Uniwersytetu 

Wrocławskiego pod kątem zidentyfikowania słabych stron i wskazania propozycji 

ulepszeń w zakresie wybranych procesów. 

Usługa doradcza polegająca na  przeanalizowaniu działalności Uniwersytetu Wrocławskiego pod 

kątem zidentyfikowania słabych stron i wskazania propozycji ulepszeń w zakresie wybranych 

procesów:  

1. aplikowania i zarządzania projektami, z uwzględnieniem, efektywności procesów, 

upowszechniania wyników otrzymanych badań, wsparcia organizacyjnego dla 

pracowników prowadzących badania, systemu motywacyjnego pracowników 

prowadzących badania i osób je wspomagających oraz zmian wynikających z ustawy z 

dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 1669 ze zm.), którego efektem będą propozycje zmian procesu aplikowania i 

zarządzania projektami oraz innych procesów z nim powiązanych zwiększające 

efektywność tych procesów,  

2. zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r., poz. 2183 ze zm.) [badawczo-dydaktycznych i badawczych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.)], z uwzględnieniem zmiany stanu prawnego oraz 

możliwości wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca. Efektem usługi będzie opracowanie 

standardów zatrudnienia (w tym ogólnych kryteriów rekrutacji w kontekście wdrożenia 

Europejskiej Karty Naukowca),  

3. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r., poz. 2183 ze zm.) [badawczo-dydaktycznych i badawczych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.)], z uwzględnieniem zmiany stanu prawnego, w tym 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.02.2019 r. w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 392). Efektem usługi 

będzie opracowanie propozycji standaryzacji procesu ocen pracowniczych oraz kryteriów 

okresowej oceny pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych pod kątem oceny 

ewaluacyjnej przeprowadzanej w ramach dyscyplin. 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport Końcowy, który zostanie uzgodniony przez 

Strony i zaakceptowany przez Zamawiającego, w formie pisemnej (w dwóch 

egzemplarzach) oraz elektronicznej (własność nośników, na których utrwalono Raport, 

zostanie przeniesiona na Zamawiającego wraz z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do Raportu). 

Raport powinien zawierać: 

1. wyniki przeprowadzonej usługi doradczej, w tym: opis  zidentyfikowanych przez 

Wykonawcę słabych stron i wskazanie propozycji ulepszeń w szczególności w zakresie 

zmian procesu aplikowania i zarządzania projektami oraz innych procesów z nim 

powiązanych zwiększające efektywność tych procesów.  

2. opracowanie standardów zatrudnienia (w tym ogólnych kryteriów rekrutacji w kontekście 

wdrożenia Europejskiej Karty naukowca) i opracowanie propozycji standaryzacji procesu 

ocen pracowniczych oraz kryteriów okresowej oceny pracowników badawczo-

dydaktycznych i badawczych pod kątem ceny ewaluacyjnej przeprowadzanej w ramach 

dyscyplin. 

  

Usługa, będzie realizowana przez Wykonawcę do daty podpisania Protokołu Odbioru 

potwierdzającego przekazanie Raportu Końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, które 

nastąpi nie później niż do dnia 20.05.2019 r.  

Wykonanie przedmiotu umowy zrealizowane będzie w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski 

wiodącą uczelnią badawczą- cele, zadania, zakres zmian" - Program „Strategia Doskonałości - 

Uczelnia Badawcza”, w którym Zamawiający uzyskał dofinasowanie ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa z MNiSW nr 0010/SDU/2018/18). 

 

 


