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Zaproszenie do współudziału w działaniach Priorytetowego Obszaru
Badawczego (POB) Heritage

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
wiadomość o sukcesie Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie programu
Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy (IDUB) wzbudziła żywe
zainteresowanie wspólnoty uczelni. Świadczą o tym liczne projekty
badawcze, które już od Państwa otrzymaliśmy. Wszystkim ich Autorkom
i Autorom serdecznie dziękujemy. Były to oczywiście propozycje
nieformalne – o terminach formalnych zgłoszeń będziemy informować
osobno – jednak lektura tych pomysłów bardzo nam się przydała: po
pierwsze, zorientowaliśmy się dzięki nim w potencjale badawczym
i oczekiwaniach naszego środowiska, po drugie - dostrzegliśmy potrzebę
głębszego rozpoznania stanu humanistyki na UJ.
Jesteśmy na samym początku drogi. Program IDUB będzie realizowany
w latach 2020 – 2026, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Jego
powodzenie zależy od pełnego wykorzystania potencjału badaczek
i badaczy na wszystkich etapach kariery. Chodzi zatem o stworzenie nowej
jakości kultury akademickiej, opartej na współpracy wykraczającej poza
zastane struktury, na przekraczaniu granic wytyczanych przez dyscypliny
w celu udzielenia adekwatnej odpowiedzi na wyzwania otaczającego nas
świata.
Jednym z warunków partycypacyjnego kształtowania Uniwersytetu jest
jasna polityka informacyjna. Rozpoczęliśmy budowę strony internetowej
POB Heritage, jednak zanim zostanie ona uruchomiona, pragniemy
w bardziej tradycyjny poinformować Państwa o pierwszych krokach
prowadzących do uruchomienia POB Heritage. W niniejszym komunikacie
przedstawiamy:




stan wykonanych prac (kalendarium);
zasady funkcjonowania POB Heritage;
harmonogram działań start-up – czynności przygotowujące
uruchomienie programu IDUB w obszarze POB Heritage.

Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na skrzynkę
pobheritage@uj.edu.pl lub bezpośrednio do Koordynatora POB Heritage:
lech.trzcionkowski@uj.edu.pl
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Koordynator POB Heritage, Lech Trzcionkowski, pełni dyżury w każdą środę
w godz. 8:00 – 11:00. W okresie specjalnego trybu pracy wywołanego
epidemią Covid-19 dyżur odbywa się w formie chatu w aplikacji Teams.

I. Stan wykonanych prac (kalendarium)
30 października 2019:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza listę uczelni
wyłonionych w pierwszym konkursie programu Inicjatywa
Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Jednym z 10 laureatów
konkursu jest Uniwersytet Jagielloński.
6 marca 2020:
Zespół Sterujący wskazuje Lecha Trzcionkowskiego jako kandydata
na Koordynatora POB Heritage
16 marca 2020:
Rektor UJ powołuje Koordynatorów Priorytetowych Obszarów
Badawczych, otwierając tym samym drogę do realizacji programu.
Pierwsze posiedzenie Zespołu Wykonawczego.
16 – 30 marca 2020:
Koordynator POB Heritage z Zespołem Wykonawczym przygotowuje
harmonogram zadań start-up (budżet 943 080,60 zł) i plan wydatków
na 2020.
31 marca 2020:
Zespół Sterujący POB Heritage zatwierdza plan wydatków (budżet)
i harmonogram działań w ramach start-up.
II. Zasady funkcjonowania POB Heritage
Realizacja programu IDUB opiera się na wniosku złożonym przez UJ w
konkursie, jednak poszczególne POB-y niezależnie określają strategię
rozwoju obszaru, samodzielnie budują struktury zarządcze oraz plany
wydatków w ramach posiadanego budżetu. W POB Heritage zakładamy
stopniowe, ewolucyjne dochodzenie do optymalnych rozwiązań.
1. Definiowanie pola badawczego POB Heritage: Dziedzictwo jest
wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako
kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć
stosowanych wcześniej przez wiele nauk. W tym sensie, intrygujące relacje
wiążą dziedzictwo z zabytkiem i dobrami kultury, tradycją, historią, pamięcią
społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze szerzej – z kulturą. Dziedzictwo
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wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie zbliża nauki, które stawiają pytania o
obecność „przeszłości w teraźniejszości” oraz o strategie jej waloryzacji,
negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapominania i
odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar dziedzictwa,
zależności od procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz
głębokie zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć powiązań, które
proponujemy poddać badaniu z różnych perspektyw. Tak rodzi się
interdyscyplinarna synergia, z której czerpie POB Heritage, będący platformą
współpracy dla reprezentantów wielu nauk humanistycznych i społecznych.
Zakres POB Heritage obejmuje przede wszystkim następujące dyscypliny
naukowe i pola badawcze:
antropologia; archeologia; ekonomia i finanse; etnologia; filologie
obcojęzyczne; filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo;
judaistyka;
kognitywistyka;
komparatystyka
literacka;
kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzykologia;
nauki
o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji;
nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; ochrona dóbr kultury;
polonistyka; przekład literacki; religioznawstwo; socjologia; wiedza o
teatrze i filmoznawstwo.
2. Cele Programu IDUB zostały określone we wniosku Uniwersytetu
Jagiellońskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet
Badawczy:







zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój
światowej nauki;
wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami o wysokiej
renomie międzynarodowej;
podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów;
stały rozwój zawodowy pracowników uczelni;
podniesienie jakości zarządzania uczelnią;
budowa marki, rozwój strategicznych partnerstw, zwiększenie
wpływu.

W naszej strategii rozwoju zamierzamy dostosować te ogólne cele do
specyfiki nauk humanistycznych zajmujących się również dziedzictwem
kultury narodowej.
3. Zasada konkursowa. Środki w programie będą przyznawane drogą
konkursową przy udziale ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych.
Warunkiem uruchomienia POB Heritage jest uchwalenie regulaminów oraz
procedur konkursowych. Zadaniem Zespołu Wykonawczego jest ich
przygotowanie przed 1 lipca 2020, czyli spodziewaną datą uruchomienia
funduszy programu IDUB.
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4. Strategia rozwoju POB Heritage będzie budowana przy współudziale
zainteresowanych członków wspólnoty uczelni i przestrzeganiu procedur
projakościowych. Z
tego
powodu zaangażowanie
wszystkich
zainteresowanych badaczek i badaczy w działania przewidziane na etapie
start-up uznajemy za kluczowe.
III. Harmonogram działań start-up – czynności przygotowujące
uruchomienie programu IDUB w obszarze POB Heritage:









kwiecień – maj 2020: mapowanie obszaru POB Heritage;
maj – lipiec 2020: warsztaty POB Heritage;
do 31 maja 2020: opracowanie strategii rozwoju POB Heritage oraz
plan wydatków (budżet) na rok 2020;
do 30 czerwca 2020: ustalenie regulaminów oraz zasad
konkursowych w POB Heritage;
od 1 lipca 2020 (lub wcześniej w zależności od daty ustalenia zasad
konkursowych): ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów zgodnie z
przyjętym harmonogramem;
31 sierpnia – 2 wrzesień 2020 (data proponowana): konferencja
programowa POB Heritage;
październik – grudzień 2020: podjęcie decyzji o utworzeniu
laboratoriów dla nauki (tzw. labów) i rozpoczęciu ich działalności
(termin ostateczny ich powołania: marzec 2021)

1. Mapowanie obszaru POB Heritage: wychodząc z założenia, że
zbudowanie nowej jakości ekosystemu nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim
wymaga nowej wizji wspólnoty akademickiej, postanowiliśmy rozpocząć od
dokładnego rozpoznania problemów badawczych podejmowanych przez
badaczki i badaczy pracujących w obszarach badań humanistycznych na UJ.
Na tym etapie niezbędna będzie Państwa pomoc: wypełnienie ankiety i
przekazanie danych umożliwiających pogłębioną analizę stanu dyscyplin
współtworzących obszar badawczy i jego specyficzny ekosystem.
W związku z tym w kwietniu zamierzamy dokonać mapowania obszaru POB
Heritage poprzez opis m.in.:







stanu zaawansowania projektów badawczych i inicjatyw tworzenia
sieci badawczych;
osiągnięć badawczych w latach 2016-2020 zgodnych z celami POB
Heritage;
istniejących efektywnych, międzynarodowych sieci badawczych;
aktywności międzynarodowej badaczek i badaczy w obszarze POB
Heritage;
interdyscyplinarnych programów studiów w obszarze POB Heritage,
w tym realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
programów szkół letnich z udziałem naukowców z uczelni
i z zagranicy w latach 2016-2020;
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inicjatyw integrujących UJ z otoczeniem społecznym.

2. Warsztaty POB Heritage: Mapowanie jest ściśle połączone z kolejnym
krokiem – organizacją serii warsztatów, które umożliwią badaczkom
i badaczom pracującym w różnych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego
nawiązanie bądź pogłębienie współpracy na obszarze POB Heritage. Mamy
nadzieję, że wspólne sformułowanie problemów badawczych zintegruje
środowisko i da szansę na stworzenie nowej jakości współpracy
interdyscyplinarnej. Celem warsztatów będzie konsolidacja środowiska i
zbudowanie międzywydziałowych i interdyscyplinarnych sieci lub zespołów
zdolnych do przekształcenia się w laboratoria dla nauki. Oprócz warsztatów
problemowych, zamierzamy zorganizować warsztaty poświęcone m.in.
kwestiom poprawy funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na
UJ, rozwojowi humanistyki cyfrowej oraz różnym formom zaangażowania
uczelni w otoczeniu społecznym. Z uwagi na środki nadzwyczajne
wprowadzone z powodu pandemii przewidujemy możliwość organizowania
warsztatów online.
3. Konferencja programowa POB Heritage: kulminacyjnym momentem
partycypacyjnego budowania programu POB Heritage będzie konferencja, w
czasie której wszystkie osoby zainteresowane realizacją celów programu
IDUB w naszym obszarze przedstawią i poddadzą pod dyskusję plany
badawcze i projekty.
4. Stworzenie laboratoriów dla nauki: konferencja programowa POB
Heritage umożliwi ostateczne przedstawienie projektów laboratoriów dla
nauki (labów) jako platform koordynujących działania POB Heritage na
podobszarach o największym potencjale badawczym, dydaktycznym oraz w
ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu. Decyzję o skierowaniu projektów do
recenzji podejmie Zespół Sterujący. Należy podkreślić, że laby nie będą
jedyną formą udziału w realizacji programu, gdyż przewidujemy również
możliwość przystępowania do konkursów na sfinansowanie projektów
badawczych oraz pojedynczych działań.
Powodzenie procesu formowania się POB Heritage zależy od zaangażowania
badaczek i badaczek. Mamy nadzieję, że dotrzemy do każdego, kto mógłby
włączyć się do wspólnego namysłu nad dziedzictwem, kulturą i rolą
uniwersytetu we współczesnym świecie.
IV. Struktura POB Heritage
Koordynator POB Heritage i Zespół Wykonawczy
Kierownikiem POB-u jest Koordynator, który organizuje prace
Zespołu Wykonawczego, ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, a
w przyszłości również kierowników LAB-ów. Koordynator
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przygotowuje strategię rozwoju POB, harmonogram działań oraz
budżet i nadzoruje ich realizację.
Zespół Sterujący
Projekty przygotowane przez Koordynatora we współpracy
z Zespołem Wykonawczym, zatwierdza Zespół Sterujący złożony
z przedstawicieli wydziałów uczestniczących w POB Heritage.
Przewodniczącym Zespołu Sterującego POB Heritage jest prof. dr
hab. Stanisław Sroka.

Koordynator POB Heritage


dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ

Zastępca Koordynatora


dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ,

Zespół Wykonawczy:










dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej)
dr hab. Paweł Bukowiec (Wydział Polonistyki)
dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)
dr Krzysztof Kowalski (Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych)
dr hab. Michał Kurzej (Wydział Historyczny)
dr hab. Maciej Mikuła (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ (Wydział Historyczny)
dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ (Wydział Polonistyki)
dr Łukasz Sochacki (Wydział Historyczny)

z wyrazami szacunku
Koordynator POB Heritage
Dr hab.Lech Trzcionkowski, prof. UJ
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