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Zarządzenie nr 19/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 18 lutego 2021 roku 

 
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2021  

w ramach kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019 r., poz. 392) oraz § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

§1 
1. W celu przygotowania właściwych opisów i dowodów wpływu działalności naukowej na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki należy niezwłocznie wyznaczyć w ramach 
dyscyplin naukowych wiodących na UPP osoby koordynujące ewaluację jakości 
działalności naukowej w ramach kryterium III. 

2. Ustala się następujący harmonogram przygotowania dyscyplin naukowych wiodących na 
UPP do ewaluacji w ramach kryterium III:  
1) zebranie i preselekcja przez osobę/gremium uprawnione w ramach dyscyplin 

naukowych propozycji opisów wpływu (wyłącznie w języku polskim): 

 przygotowanie propozycji opisów wpływu według załącznika nr 1 do Instrukcji 
Ewaluacja UPP 2017-2021. Instrukcja w zakresie kryterium III: wpływ działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, stanowiącej załącznik do 
zarządzenia; 

 wybranie propozycji opisów wpływu w ramach dyscyplin naukowych w liczbie 
dwukrotnej niż wynikająca z liczby N + dodatkowe opisy wpływu (dla dyscyplin: 
ekonomia i finanse, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo  
i energetyka), 

 przekazanie wybranych propozycji opisów wpływu Prorektorowi ds. Nauki  
i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 31 marca 2021 r., 

 w przypadku opisów wpływu dotyczących wyników B+R, które zostały 
skomercjalizowane i wdrożone za pośrednictwem CIiTT:  

 CIiTT przygotowuje propozycje opisów wpływu w zakresie cz. VI pkt 4 i 5 
załącznika nr 1 oraz gromadzi dowody wpływu wyników B+R (przy wsparciu 
twórców tych wyników, tj. pracowników UPP), 

 pracownicy UPP przygotowują propozycje opisów wpływu w pozostałym zakresie 
(przy wsparciu CIiTT); 

2) wydanie przez CIiTT opinii w sprawie przekazanych propozycji opisów wpływu  
i przekazanie jej w terminie do 23 kwietnia br. Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej oraz koordynatorom w ramach dyscyplin naukowych; 

3) dokonanie w ramach dyscyplin naukowych wyboru opisów wpływu na potrzeby ewaluacji 
w ramach kryterium III za okres 2017-2021 przez rady naukowe dyscyplin wiodących na 
UPP do 31 maja br.; 

4) przygotowanie przez pracowników UPP ostatecznych wersji wybranych opisów wpływu 
(w językach: polskim i angielskim) do 30 czerwca br. (w przypadku opisów wpływu 
dotyczących wyników B+R, które zostały skomercjalizowane i wdrożone za 
pośrednictwem CIiTT podział zadań jw.); 



5) wprowadzenie przez osoby uprawnione w ramach dyscyplin naukowych wybranych 
opisów wpływu do systemu POL-on w terminie do 30 czerwca br.: 

 w przypadku opisów wpływu dotyczących wyników B+R, które zostały 
skomercjalizowane i wdrożone za pośrednictwem CIiTT – wprowadzanie opisów 
wpływu do systemu POL-on po stronie dyscyplin naukowych po uprzedniej weryfikacji 
przez CIiTT, 

 możliwość zmiany wpisów w systemie POL-on w ramach kryterium III (zakres 
dopuszczalnych zmian i terminy ich dokonywania – zgodnie z odrębnymi przepisami 
i według możliwości w systemie POL-on). 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
               
    

    
 z up. Rektora 

   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
       Prorektor ds. Nauki i Współpracy              

Międzynarodowej 
       /-/      

 prof. dr hab. Piotr Goliński  
 


