Strategia HR dla naukowców
(HR Strategy for Researchers)

on tour

mobilise your research career

W marcu 2005 roku Komisja Europejska przyjęła dokument o nazwie Recommendation on
the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych).
Karta i Kodeks określają role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także
ich pracodawców lub grantodawców. Celem jest tworzenie atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery naukowej oraz poprawa warunków zatrudnienia i pracy naukowców w Europie.
Wdrożenie zapisów Karty i Kodeksu jest jednym z podstawowych elementów opracowanej przez
Unię Europejską strategii pobudzania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie
konkurencyjnego, przejrzystego i otwartego rynku pracy dla naukowców.
Strategia HR dla naukowców (HRS4R) zaczęła obowiązywać w 2008 roku. Wspiera ona pracodawców i podmioty ﬁnansujące badania w praktycznym wdrażaniu zasad ujętych w Karcie
i Kodeksie. Ten kilkuetapowy proces pozwala organizacjom na efektywne włączenie powyższych
zasad do swojej polityki zasobów ludzkich, co z kolei umożliwia przekształcanie tych instytucji
w stymulujące i atrakcyjne dla personelu miejsca pracy lub – w przypadku podmiotów
ﬁnansujących badania – tworzenie sprzyjającego otoczenia pracy poprzez odpowiednie zasady
ﬁnansowania.
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HRS4R jest strategią prostą do wdrożenia
i elastyczną pod względem weryfikacji:

 odlega wdrażaniu przez poszczególne instytucje
P
na zasadzie dobrowolności
 piera się na przeprowadzanych przez poszczeO
gólne instytucje wewnętrznych analizach postanowień ujętych w Karcie i Kodeksie pod kątem
własnych zasad i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
J est prosta i jasno sformułowana, elastyczna
i pozbawiona biurokracji, a także uwzględnia
różne warunki, jakie mogą panować w różnych
instytucjach
 dzwierciedla zasadę przejrzystości i dostarcza
O
podstawowych, przeznaczonych do obiegu publicznego informacji na temat działań podejmowanych przez poszczególne instytucje w ramach
wdrażania postanowień zawartych w Karcie
i Kodeksie.

W szczególności strategia HR dla naukowców obejmuje pięć działań wymienionych
poniżej:

analizę wewnętrzną pozwalającą ocenić, w jakim
stopniu funkcjonowanie organizacji jest spójne z Kartą
i Kodeksem;

publikację strategii HR i planu działań (HR Strategy and
Action Plan) ukierunkowanych na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań;

przyznanie logo „HR Excellence in Research” przez
Komisję Europejską po spełnieniu określonych wymogów;
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własną ocenę efektów wdrożenia planu działania po
upływie dwóch lat;

EURAXESS – Researchers in Motion:
ec.europa.eu/euraxess
EURAXESS Rights:
ec.europa.eu/euraxess/rights
EURAXESS Roadshow:
www.facebook.com/EURAXESS.OnTour,
@Euraxess_OnTour,
#EURAXESS_OnTour, #EU4jobs
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analizę zewnętrzną po upływie czterech lat, której
wyniki warunkują zachowanie prawa do korzystania
z logo lub jego utratę.

Do tej pory (stan na koniec stycznia 2014 r.) prawo
do korzystania z logo „HR Excellence in Research”
otrzymało 177 organizacji. Pełen wykaz znaleźć
można na stronie internetowej EURAXESS Rights.

