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OCENA POZYCJI DYSCYPLINY 

WOBEC INNYCH 

OŚRODKÓW KRAJOWYCH 

I WIODĄCYCH OŚRODKÓW

MIĘDZYNARODOWYCH
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1
Mocne strony dyscypliny

 Kierunki studiów związane z Nauką o Zdrowiu: 

Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne 

zajmują czołowe, przeważnie pierwsze, miejsca 

w krajowym rankingu Perspektywy 

(w rankingu w roku 2020 wszystkie zajęły 

pierwsze miejsce). 

 Wysoka i stabilna pozycja badawcza pracowników 

związanych z Dyscypliną Nauk o Zdrowiu UJ 

w stosunku do innych ośrodków krajowych. 

 Silna międzynarodowa pozycja badawcza zdrowia 

publicznego, badań ekologii reprodukcyjnej 

człowieka, badań epidemiologicznych, badań 

z zakresu polityki zdrowotnej i HTA, bioetyki. 

Dyscyplina posiada duży potencjał do większego 

umiędzynarodowienia badań w pozostałych 

obszarach, w szczególności pielęgniarstwa, 

położnictwa i fizjoterapii.

 Silna pozycja absolwentów kierunków związanych 

z dyscypliną na rynku pracy, kompleksowe wsparcie 

studentów w wchodzących na rynek pracy.

Słabe strony dyscypliny

 Porównanie do ośrodków międzynarodowych 

jest utrudnione przez brak powszechnego 

ugruntowania Nauki o Zdrowiu jako odrębnej 

dyscypliny na poziomie międzynarodowym oraz 

braku jednoznacznego zdefiniowania obszaru 

nauk o zdrowiu.

 Brak skoordynowanej wizji rozwoju, brak 

koordynacji współpracy badawczej na poziomie 

dyscypliny: indywidualizacja i rozproszenie badań 

oraz słaba wymiana informacji o działalności 

naukowej poszczególnych zespołów badawczych. 

Prowadzenie dużej ilości badań z niewielkimi 

grupami badawczymi.

 Brak struktur organizacyjnych w tej dyscyplinie na 

poziomie lokalnym i krajowym 

 Brak wypracowanych specyficznych dla dyscypliny 

metod badawczych

 Brak dyskusji i przedsięwzięć gruntujących pozycję 

Dyscypliny NZ jako europejskiego lidera w zakresie 

badań. 

 Brak dyskusji na poziomie krajowym, 

w tym instytucjach koordynujących badania 

naukowe jak również na poziomie Wydziałów 

zajmujących się badaniami w tej dyscyplinie.

 Brak wskazania priorytetów obszarów badawczych

 Liczba składanych wniosków o zewnętrzne projekty 

badawcze i skuteczność wniosków jest 

niewystarczająca. Dyscyplina wypada wyraźnie 

gorzej od Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych 

i Dyscypliny Nauk Medycznych

 Zbyt mała liczba koordynowanych zewnętrznych 

projektów badawczych mających na celu 

dostarczenie najwyższej jakości wiedzy w zakresie 

nauki o zdrowiu, na poziomie międzynarodowym 

i krajowym.

 Większość prac doktorskich tworzonych w oparciu 

o monografie naukowe pisane w języku polskim. 

Wiele z nich nigdy nie zostaje opublikowana.

 Niewystarczające umiędzynarodowienia badań 

w pielęgniarstwie, położnictwie i fizjoterapii.

 Niewystarczające uwzględnienie pracowników 

naukowych nieposiadających habilitacji 

w skoordynowanych pracach na rzecz Dyscypliny. 

 Część pracowników deklarujących Dyscyplinę Nauki 

o Zdrowiu jako dyscyplinę wiodącą nie prowadzi 

badań i nie publikuje wystarczającej liczby 

artykułów naukowych. 

 Wielu pracowników zaangażowanych jest 

w dodatkowe obowiązki, w tym obowiązki kliniczne, 

co może wiązać się z ograniczonym czasem na 

prowadzenie badań naukowych oraz brakiem 

możliwości realizacji badań w działaniu 

(tzw. action research). 

 Brak własnej bazy klinicznej i rozproszenie 

lokalowe Wydziału Nauk o Zdrowiu utrudnia 

rozwój dyscypliny.
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REKOMENDOWANE 

DZIAŁANIA
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Rekomendowane 
kluczowe działania 
w zakresie doskonalenia

 Utworzenie Centrum Badawczego 

inicjującego, wspierającego 

i  koordynującego prace badawcze 

na poziomie Wydziału.

 Identyfikacja strategicznych obszarów 

badawczych dla pielęgniarstwa, położnictwa 

i fizjoterapii (m.in. w oparciu o nowy 

program badawczy Komisji Europejskiej 

Horizon Europe, założenia projektu 

Uniwersytetu Badawczego UJ, 

w szczególności POB qLife). 

 Identyfikacja, stworzenie lub zatrudnienie 

liderów badawczych: 

naukowców/zespołów/centrów inicjujących 

prace badawcze na poziomie Instytutów 

WNZ. Stworzenie lub wyodrębnienie etatów 

badawczych w takich jednostkach. 

 Utworzenie własnej bazy klinicznej 

głównego dla dyscypliny Wydziału 

Nauk o Zdrowiu.

 Określenie kierunków badawczych, które 

mogą dostarczyć wysokiej jakości danych dla 

rozwoju i udoskonalania krajowego sektora 

ochrony zdrowia. Dyscyplina powinna stać 

się krajowym liderem w tej dziedzinie. 
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Rekomendowane kierunki 
badań naukowych prowadzonych 
w Dyscyplinie

Przykładowe kierunki dojrzałe 

ale jednocześnie wzrostowe:

 Jakość i satysfakcja z opieki pielęgniarskiej

 Jakość życia pacjentów (IPiP)

 Badania nad optymalizacją opieki 

pielęgniarskiej, współpraca w zespołach opieki 

zdrowotnej (IPiP)

 Ocena skuteczności fizjoterapii oraz jakości 

życia pacjentów (IF)

 Biomedyczne podstawy aktywności fizycznej 

i rehabilitacji pacjentów (IF)

 Biologia ewolucyjna (w tym zdrowie 

reprodukcyjne) (IZP)

 Badania populacyjne zdrowia Polaków 

na tle innych krajów Europy (IZP)

 Polityka zdrowotna i jej wpływ na 

funkcjonowanie poszczególnych elementów 

systemu (IZP)

 Health-Technology Assesment (IZP)

 Bioetyka, etyka badań naukowych 

z udziałem ludzi w biomedycynie (IPiP)

Kierunki wschodzące

 Optymalizacja metod rehabilitacji 

u chorych z różnymi schorzeniami, fizjoterapia 

oparta na dowodach naukowych (IF)

 Transkulturowość w opiece na pacjentami 

w zdrowiu i chorobie, bezpieczeństwo opieki 

i jej uwarunkowania (IPiP)

 Rozwój nowych metod i narzędzi badawczych 

w obszarze opieki pielęgniarskiej (IPiP)

 Poznanie czynników determinujących zdrowie 

i zachowania zdrowotne, skuteczność 

i efektywność opieki zdrowotnej 

 E-zdrowie i telemedycyna (IZP)

Kierunki antycypowane jako atrakcyjne 

(jeszcze nie eksplorowane):

 Praktyka pielęgniarska i położnicza oparta 

na dowodach naukowych, EBNP (IPiP)

 Zarządzanie kryzysowe 

(w tym w czasie pandemii) (IZP)

 Optymalizacja metod rehabilitacji u chorych 

z różnymi schorzeniami, fizjoterapia oparta na 

dowodach naukowych (IF)
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Kierunki i formy aktywności w zakresie 
pozyskiwania środków na badania naukowe

 Wprowadzenie działań zachęcających do składania aplikacji o granty zewnętrzne i zwiększających 

skuteczność aplikacji (np. premie za złożone projekty lub uzyskanie finansowania projektów).

6

Rekomendacje w zakresie współpracy
międzynarodowej

 Promocja doktoratów międzynarodowych 

(np. z wykorzystaniem mechanizmów 

Innovative Training Networks oraz Research 

and Innovation Staff Exchange w programach 

Marie Skłodowska-Curie).

 Zapraszanie recenzentów zagranicznych 

do recenzji doktoratów promowanych 

w ramach dyscypliny.

 Współpromotorstwo we współpracy 

z ważnymi ośrodkami europejskimi.

 Promocja staży zagranicznych, pomoc 

w składaniu wniosków/w szukaniu organizacji 

goszczących/ogólnodostępna lista miejsc, 

które mogą gościć naszych pracowników.

 Umiędzynarodowienie badań prowadzonych 

w ramach dyscypliny – współpraca z badaczami 

z innych ośrodków (w tym udział w między-

narodowych towarzystwach naukowych 

i sieciach eksperckich). 

Standardy publikacyjne 
w dyscyplinie

 Propagowanie mechanizmu publikacyjnego 

spójnego z założeniami Uniwersytetu 

Badawczego, „mniej a lepiej”: publikacje 

w dobrych i bardzo dobrych 

międzynarodowych czasopismach 

naukowych (np. Q1; pierwszy kwartyl 

w danej dziedzinie).

 Wprowadzenie działań zachęcających 

do publikacji zgodnie z tą zasadą, 

np. odpowiednie zapisy w ocenie okresowej 

pracowników.

 Zmniejszenie liczby prac doktorskich 

prowadzonych w oparciu o monografie, 

zwiększenie liczby prac doktorskich 

prowadzonych w oparciu o cykle artykułów 

naukowych publikowanych w dobrych 

i bardzo dobrych czasopismach naukowych.

 Podjęcie działań zmierzających do 

zwiększenia znaczenia czasopism związanych 

z Dyscypliną współfinansowanych ze 

środków Wydziału lub do likwidacji tych 

czasopism (na przykładzie strategii rozwoju 

czasopism medycznych Polish Archives 

of Internal Medicine (IF 3) oraz Polish Hearth 

Journal (IF 1.8). 
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 Duże przedsięwzięcia badawcze mające na 

celu dostarczenie dużych, wiarygodnych 

danych i ekspertyz pozwalających na udosko-

nalenie krajowego systemu opieki zdrowotnej 

i tworzenie tzw. Evidence Based Policy. 

 Promocja doktoratów wdrożeniowych.

 Współpraca z kołami naukowymi przy 

prowadzeniu badań. 

 Promocja i popularyzacja wyników badań 

w zakresie Nauki o Zdrowiu.

 Promocja karier absolwentów.

 Kontynuacja programów kompleksowego 

wsparcia studentów i absolwentów przy 

wejściu na rynek pracy.

 Współpraca z potencjalnymi pracodawcami 

(m.in w zakresie prowadzenia badań i praktyk 

zawodowych dla studentów).

 Spójna i aktywna obecność w mediach 

społecznościowych na wszystkich poziomach 

organizacyjnych.

 Komunikacja dotycząca osiągnięć naukowych 

pracowników (strona www, media społeczno-

ściowe, obecność w mediach tradycyjnych).

1   W formułowaniu planu należy wziąć 

pod uwagę ogólna Strategię UJ oraz 

kierunki rozwoju strategicznego ujęte 

w Inicjatywie Doskonałości Uczelnia 

Badawcza.

2 Należy uwzględnić między innymi 

aspekty związane z ewaluacją 

dyscyplin, rankingami oraz inne 

wynikające z diagnozy 

sytuacji dyscypliny.

3  Z uwzględnieniem Priorytetowych 

Obszarów Badawczych w UJ oraz 

tendencji w dyscyplinie 

(w tym faz cyklu życia różnych 

obszarów badań). 

PrzypisyKierunki i formy współpracy z szeroko pojętym 
otoczeniem akademickim i pozaakademickim 
i wywierania wpływu społecznego

8

 Działania wspomagające udział pracowników 

w kursach i szkoleniach rozwijających metody 

i techniki badawcze.

Rekomendacje w zakresie rozwoju 
kompetencji badawczych pracowników

 Zachęta do udziału w szkoleniach i projektach 

rozwijających kompetencje dostępnych 

w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(np. w ramach projektu Zintegruj, qLife i in.).


