ANALIZA WEWNĘTRZNA
1. ASPEKTY ETYCZNE I ZAWODOWE
Zasady EKN:
1. Wolność badań naukowych

2. Zasady etyczne

3. Odpowiedzialność zawodowa
4. Profesjonalne podejście
5. Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
6. Odpowiedzialność
7. Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
8. Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników

9. Zaangażowanie społeczne
10. Zasada niedyskryminacji
27. Równowaga płci

Przykłady pytań fokusowych
Jak odczuwamy wolność badań na naszym wydziale?
Co mogłoby zagrozić wolności badań na UG?
Co przyciąga do nas badaczy z zewnątrz, np. obcokrajowców,
młode talenty?
Co chroni UG przed jakimikolwiek zarzutami o nieetyczność?
Skąd młodzi pracownicy czerpią wzorce etyczne i jak poznają
zasady?
Jakie zachowania uznajemy za nieodpowiedzialne?
Co pozwala UG pociągać pracowników do odpowiedzialności?
Po czym poznajemy profesjonalizm na UG
Jakie zachowania uznajemy za rażąco nieprofesjonalne
Na jakie wsparcie instytucjonalne możemy liczyć co do
wywiązywania się z umów i przepisów?
Za co najbardziej czujemy się odpowiedzialni na wydziale?
Skąd bierzemy dobre praktyki w badaniach naukowych?
Jak promowane są u nas zasady dobrej praktyki?
Z jakich przykładów upowszechniania badań możemy być
dumni na naszym wydziale.
Co gwarantowałoby lepsze wykorzystanie wyników naszych
badań?
Jaki wpływ społeczny wywiera nasz wydział?
Jak mierzymy nasze zaangażowanie społeczne?
Co zapobiega u nas dyskryminacji?
Kto jeszcze jest na nią narażony?
Na czym w praktyce polega równowaga płci w projektach
badawczych na UG?

2. REKRUTACJA I OCENA PRACOWNIKÓW
Zasady EKN:
11. Systemy oceny pracowników
12. Rekrutacja (Karta)
13. Rekrutacja (Kodeks)
14. Dobór kadr
15. Przejrzystość
16. Ocena zasług
17. Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
18. Uznanie doświadczenia w zakresie mobilności
19. Uznawanie kwalifikacji
20. Staż pracy
21. Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora
22. Uznanie zawodu

Pytania DO DYSKUSJI W GRUPACH FOCUSOWYCH
Co w systemie oceny pracowniczej zapewnia profesjonalizm
kadr UG?
Co w Karcie zapewnia przejrzystość rekrutacji?
Co w Kodeksie zapewnia przejrzystość rekrutacji?
Jak przejrzyste są zasady doboru kadr?
Co gwarantuje przejrzystość na UG?
Co wzbudza zaufanie w ocenie zasług?
Co powinno decydować o kolejności zamieszczanych
życiorysów?
Jak raportuje się i docenia doświadczenie zdobyte poza
uczelnią? ( staże, mobilności)
Jakie pozaakademickie kwalifikacje są uznawane na UG?
Jaką wartość ma staż pracy?
Jakie możliwości kariery mają osoby ze stopniem doktora?
Jak promuje się na UG osoby z cennymi kwalifikacjami
zawodowymi?

3. ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ I WARUNKI PRACY
Zasady EKN:
23. Środowisko badań naukowych
24. Warunki pracy
25. Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
26. Finansowanie i wynagrodzenie
28. Rozwój kariery zawodowej
29. Wartość mobilności
30. Dostęp do doradztwa zawodowego
31. Prawa własności intelektualnej
32. Współautorstwo
33. Nauczanie
34. Skargi/apelacje
35. Wpływ na organy decyzyjne
36. Relacje z opiekunem naukowym
37. Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
38. Kontynuacja rozwoju zawodowego
39. Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego
rozwoju zawodowego
40. Opieka naukowa

Pytania DO DYSKUSJI W GRUPACH FOCUSOWYCH
Jak środowisko UG wspiera badania naukowe?
Jak uczynić warunki pracy bardziej przyjaznymi?
Co daje na UG poczucie stabilności pracy?
Na czym polega związek między pozyskiwaniem funduszy na
badania a wynagrodzeniem?
Jak można rozwijać się zawodowo na UG?
W jaki sposób docenia się i zagospodarowuje się mobilności na
UG?
Jak zorganizowane jest doradztwo zawodowe na UG?
Jak zabezpiecza się na UG własność intelektualną?
Jakie są nasze doświadczenia bycia współautorem?
Jakie związki istnieją pomiędzy dydaktyką a karierą na UG?
Jak działa i czemu służy system skarg i wniosków?
Jakie są kanały i przejawy wpływu pracowników na władze?
Co gwarantuje konstruktywne relacje pracowników z
opiekunem naukowym?
Po czym można poznać dobry nadzór i zarządzanie na
wydziale?
Co motywuje pracowników do nieustannego rozwoju?
Jakie są możliwości szkoleń naukowych dla pracowników UG?
Jak zorganizowana jest opieka naukowa na UG?

