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Ocena wpływu działalności naukowej  

na społeczeństwo i gospodarkę  

w nowym modelu ewaluacji 



Art. 267 ust. 1. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są:  

1) poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej 

działalności;  

2) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;  

3) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki.  

Kryteria ewaluacji 

jakości działalności naukowej 



Kryterium IV (waga od 10% dla GWO SI i NZ do 15% dla GWO HS i TA) - 
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: 

 efekty (w tym publikacje naukowe) mające szczególne znaczenie 
dla rozwoju nauki, kultury i sztuki lub dziedzictwa narodowego; 

 zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych  
o dużym znaczeniu społecznym; 

 osiągnięcia świadczące o pozycji międzynarodowej jednostki,  
w tym udział w międzynarodowych projektach B+R; w GWO HS i TA 
– także dokonania potwierdzające oddziaływanie jednostki  
na rozwój społeczeństwa w dłuższym przedziale czasowym; 

 (współ)organizacja międzynarodowych konferencji, 
upowszechnianie wiedzy, działalność popularnonaukowa. 

Poprzedni model ewaluacji 



Ocena wpływu nauki na otoczenie: 

postulaty i dobre praktyki za granicą 

Propozycja zgłoszona w trakcie konsultacji społecznych w ramach 
prac nad „Białą Księgą Innowacji”: 

wprowadzenie do oceny jednostek (…) wpływu, jaki uczelnia 
wywiera na gospodarkę i społeczeństwo 

- istotny element społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. 
 
Ocena wpływu nauki na społeczeństwo i gospodarkę w innych 
krajach: 
• Research Excellence Framework (2014, 2021) w W. Brytanii 
• Standard Evaluation Protocol (2009-2015, 2015-2021)  

w Holandii 
• Engagement and Impact Assessment (2018) w Australii 



Obszary wpływu działalności naukowej  

(§ 23 ust. 1):  

• gospodarka,  

• funkcjonowanie administracji publicznej,  

• ochrona zdrowia,  

• kultura i sztuka,  

• ochrona środowiska naturalnego,  

• bezpieczeństwo i obronność państwa, 

• inne czynniki wpływające na rozwój 

cywilizacyjny społeczeństwa. 
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Obszary wpływu  

społeczno-ekonomicznego 



Ocena wpływu przeprowadzana na podst. opisów związku 

między  wynikami działalności naukowej a obszarami 

wpływu, tzw. opisów wpływu 

 dowody wpływu w postaci raportów, publikacji 

naukowych, cytowań (§ 23 ust. 1)  

 okresy powstania dowodów wpływu i działalności 

naukowej, której efektem był opisany wpływ (§ 23 ust. 2)   
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czas  01.1997 01.2017 12.2020 

dowody wpływu 
            

działalność naukowa 
                            

Opisy wpływu  
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N ≤ 100 100 < N ≤ 200 200 < N ≤ 300 N > 300 

    

2 3 4 5 

Oczekiwana liczba opisów wpływu, które mogą być 
złożone w ramach ewaluacji 2021 – ponad 2,7 tys. 

 

Wymagana liczba 

opisów wpływu  
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 dyscypliny w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych  
i teologicznych – do 3 opisów wpływu związanych z wybitnymi 
monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi lub 
bibliograficznymi lub bazami danych szczególnie istotnymi dla rozwoju 
danej dziedziny nauki (§ 23 ust. 4 pkt 1); 

 dyscypliny w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych – do  
2 opisów wpływu związanych z projektami architektonicznymi, 
urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego (§ 23 
ust. 4 pkt 2); 

 w przypadku utworzenia podmiotu w celu komercjalizacji wyników 
prac B+R lub zw. z nimi know-how – do 2 opisów wpływu związanych  
z działalnością tego podmiotu (§ 23 ust. 4 pkt 3) 

 

Możliwość złożenia 

dodatkowych opisów wpływu  
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=
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# wymaganych opisów wpływu +  # dodatkowych złożonych opisów
 

Zasięg i znaczenie 

a ocena wpływu  
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Liczba punktów może być 

zwiększona o 20  

w przypadku opisu wpływu 

dot. interdyscyplinarnych 

prac B+R o przełomowym 

znaczeniu dla rozwoju nauki 

(§ 23 ust. 8) 

Zasięg i znaczenie 

a ocena wpływu  



17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 

przyjętych rezolucją Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ w 2015 r. 

W 2017 r. grupa RELX Group 

uruchomiła Sustainable Development 

Goals Resource Centre – platformę  

z wybranymi treściami związanymi  

z badaniami z zakresu 

zrównoważonego rozwoju 

• w ramach tego przedsięwzięcia 

Elsevier zobowiązał się do 

otwierania dostępu każdego roku 

do 100 artykułów wybranych ze 

względu na ich znaczenie dla 

realizacji SDG  
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Cele Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ 



Institute for Scientific Information 

zidentyfikował ponad 10 tys. 

artykułów naukowych związanych  

z celami zrównoważonego rozwoju 

ONZ, które następnie zostały 

pogrupowane w klastry. 

Najwięcej artykułów z polską afiliacją 

należy do klastra „Badanie stanu 

zdrowia, gruźlica, uzależnienia, długość 

życia” (28,8%); następnie – do 

klastrów „Zrównoważony rozwój: 

definicje, wskaźniki i ocena” (9,9%) 

oraz „Zrównoważony rozwój miast” 

(6,3%). 
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Cele Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ 



Każdy opis wpływu jest oceniany przez dwóch 

ekspertów (§ 23 ust. 6), zaś przyznana ocena 

wymaga pisemnego uzasadnienia (§ 23 ust. 10) 

Wagi oceny wpływu: 

• 15% dla dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjnych  

i technicznych oraz dziedziny nauk rolniczych 

• 20% dla pozostałych dyscyplin 
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Ocena ekspercka 

i wagi oceny wpływu 
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Mimo że waga oceny wpływu działalności naukowej na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki nie przekracza 20%,  

III kryterium powinno zostać uznane za bardzo istotny element 

ewaluacji 

⇒ pokazanie wpływu nauki na społeczeństwo i gospodarkę to 

mocny argument za zwiększeniem finansowania nauki ze 

środków publicznych. 

Znaczenie oceny wpływu 
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  pilotażowa ocena wpływu, obejmująca 42 spośród 47 

dysciplin, przeprowadzana na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie 

 w czerwcu 2020 r. planowana organizacja międzynarodowej 

konferencji nt. oceny wpływu w Krakowie (omówienie 

wyników pilotażu, prezentacja dobrych praktyk z zakresu 

oceny wpływu) 

Przygotowanie do 

przeprowadzenia oceny wpływu 



 

 

Dziękuję za uwagę 


