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W zwi ązku z niekompletnymi kryteriami oceny oraz brakiem przejrzystych
transparentnych i jasnych kryteriów awansów zawodowych nauczycieli
akademickich, szczególnie nauczycieli zatrudnionych na stanowisku
wykładowcy, oraz pomijaniem tej grupy pracowników w regulacji
podstawowego wynagrodzenia, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność AWF
Wrocław zwraca się z uprzejmą prośbą o wszczęcie i unormowanie działań
w wymienionych obszarach.
Naszym zdaniem pewne istotne obszary działalności pracownika
dydaktycznego inicjowane na rzecz studenta i Uczelni ( brak przyznania
punktów), zostały pominięte w jego ocenie w sferze organizacyjnej jaki
i dydaktycznej (Zarządzenie Pana Rektora dotyczące arkusza oceny
pracowników z 2017 roku). Specyfika pracy nauczyciela dydaktyka
funkcjonującego na Akademii Wychowania Fizycznego, podpowiada aby
uzupełnić kryteria oceny o następujące aspekty:
• status kwalifikacji zawodowych posiadanych - nabyte przed okresem
rozliczeniowym a związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych
kierunkowych. Aktualny stan sugeruje to, że aby utrzymać się na tzw.
„wysokiej półce zatrudnienia – otrzymać punkty”, należałoby w ramach
podwyższania kwalifikacji zawodowych co dwa lata uczestniczyć, np. w
kursie trenera klasy mistrzowskiej, czy innej dyscypliny, co łączyło by się
ze zmianą profilu wykształcenia;
• liczbę lat pracy w dydaktyce, którą się pomija (doświadczenie);
• uzyskane wykształcenie kierunkowe, bez względu na okres rozliczeniowy,
np. trener klasy mistrzowskiej, specjalista fizjoterapii, terapii zajęciowej,
masażu sportowego, odnowy biologicznej;
• uzyskane wykształcenie dodatkowe, np. wychowawca na obozach,
ratownik WOPR, instruktor narciarstwa, kierownik obozów, trener UEFA
itp.
• osiągnięcia jakie nauczyciel akademicki uzyskał, w pracy z grupami dzieci
i młodzieży, ludźmi dorosłymi, jako trener- nauczyciel, koordynator min.

prowadząc reprezentację okręgową, wojewódzką, polski – bez względu
na okres rozliczeniowy;
• organizacja zawodów sportowych uczelnianych lub międzyuczelnianych.
• nagrody uzyskiwane we współzawodnictwie międzyuczelnianym w roli
trenera, lub koordynatora sekcji;
• prowadzenie, koordynowanie sekcji sportowych studentów;
• udokumentowane materiały dydaktyczne dla studentów ( min. autorskie
programy, arkusze oceny, wykłady, konspekty zajęć, lekcje pokazowe,
filmy, pakiety dydaktyczne, dzienniki praktyk);
• koordynacja zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, pozyskiwanie baz
praktyk dla studentów;
• opieka nad studentem podczas praktyk trenerskich, warsztatów
instruktorsko trenerskich, praktyk pedagogicznych, praktyk
fizjoterapeutycznych, praktyk z terapii zajęciowej, generalnie praktyk
zawodowych;
• koordynacja akademickich sekcji sportowych przy AZS AWF Wrocław,
jako miejsc w których student ma możliwość odbywania praktyk
zawodowych;
• członkostwo w komitetach organizacyjnych imprez inicjowanych na
terenie uczelni i poza nią ( np. Dni Fizjoterapii, World Games, Wrocław
Trophy, Onkoigrzyska, Maraton Wrocławski, Dolnośląskie Święto
Sportu)Mistrzostwa Ministrantów, Turgol Wrocław, Kurs BVB Borusia
Dortmund, organizacja wyjazdów dla studentów do innych kultur
sportowych);
• ocena prowadzenia zajęć przez kierownika jednostki na podstawie
hospitacji;
• pełnienie funkcji kierownika zespołu;
• współpraca ze środowiskiem (kluby, związki sportowe, szkoły, bazy
fizjoterapii i terapii zajęć itp.).
W założeniu zarówno wykładowca jaki i starszy wykładowca to
doświadczony nauczyciel o dużym autorytecie wśród studentów,
niejednokrotnie trener, koordynator pracy z dziećmi i młodzieżą, a także ludźmi
dorosłymi, organizator posiadający umiejętność prowadzenia autorskich zajęć.
To ekspert w swojej dziedzinie, świetny dydaktyk i wychowawca kształtujący
prawidłowe etyczno-moralne postawy ludzi w duchu fair-play.
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