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Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 267 ust. 1 pkt 3. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: (…)

wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i 
gospodarki.

Szczegółowy zakres rejestrowanych danych:

§ 5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia z 6 marca 2019 r. ws. POL-on 
w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 
22 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie ws. POL-on

§ 23 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 
2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji
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Terminy i role

UDOSTĘPNIENIE MODUŁU

planowane na II kwartał 2021 (nie później niż 1 czerwca 2021)

TERMIN RAPORTOWANIA

do 30 czerwca 2021

ROLE

wymagane do modułu Instytucje:

✓ INST_ADM (uczelnie) 

✓ INST_NAUK_ADM (instytuty)

✓ MIN_JEDNOSTKI, 

✓ MIN_JEDNOSTKI_ADM,  

✓ MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM 

ministerstwa
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Umiejscowienie funkcjonalności

OPISY WPŁYWU
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Budowa funkcjonalności

FILTRY:

▪ TYTUŁ OPISU WPŁYWU

▪ ROK

▪ DYSCYPLINA

▪ RODZAJ

(OPIS WYMAGANY, 
OPIS DODATKOWY)

WYKAZ OPISÓW WPŁYWU INSTYTUCJI

Opis wpływu 1

Opis wpływu 2

Opis wpływu 3

Opis wpływu 4

Opis wpływu 5

Opis wpływu 6

Opis wpływu 7

Opis wpływu 8

Przejście do 
szczegółów opisu 

wpływu
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Dostępne akcje

Rejestracja nowego opisu wpływu

Korekta

Usunięcie wybranego opisu wpływu

Ustalenie kolejności opisów wpływu 
(w ramach danego roku, w którym jest przeprowadzana 
ewaluacja, danej dyscypliny naukowej oraz danego 
rodzaju opisu wpływu)

Kolejność jest brana pod 
uwagę, jeśli liczba opisów 
wpływu przekracza liczbę 

określoną w zasadach 
ewaluacji działalności 

naukowej
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Zasady wprowadzania danych

Instytucja będzie mogła wprowadzić wiele opisów 
wpływu dla każdej z dyscyplin, w której prowadzi 
działalność naukową i dla każdego roku ewaluacji

Każdy opis wpływu należy wprowadzić w 
2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej

Każdy opis wpływu powinien zawierać do 5 streszczeń 
osiągnąć naukowych lub artystycznych oraz 
do 5 dowodów wpływu
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Zakres danych pojedynczego opisu wpływu| cz. 1

TYTUŁ OPISU WPŁYWU Powinien być unikalny w ramach dyscypliny oraz roku ewaluacji
Pole tekstowe max. 150 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji 
językowej

ROK EWALUACJI Rok, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, której dotyczy opis wpływu

DYSCYPLINA Dyscyplina, której dotyczy opis wpływu

RODZAJ OPISU WPŁYWU Wymagany lub dodatkowy

SZCZEGÓŁOWY RODZAJ OPISU

WPŁYWU

Uzupełniamy tylko, jeśli opis ma rodzaj „Dodatkowy". Możliwe wartości:
• dziedzina nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych (wartość 

dostępna wyłącznie, jeśli wskazana dyscyplina pochodziła z takich dziedzin)
• dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (wartość dostępna wyłącznie, jeśli 

wskazana dyscyplina pochodziła z takich dziedzin)
• komercjalizacja (wartość dostępna niezależnie od dyscypliny)

GŁÓWNE WNIOSKI Charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych 
albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej
Max. 2500 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji językowej
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Zakres danych pojedynczego opisu wpływu | cz. 2

ROLA PODMIOTU Charakterystyka roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności 
naukowej
Max. 1000 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji językowej

OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE/ARTYSTYCZNE

(NIE WIĘCEJ NIŻ 5 OSIĄGNIĘĆ

NAUKOWYCH/ARTYSTYCZNYCH)

Rodzaj (osiągnięcie naukowe czy artystyczne)
Opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia
Max. 500 znaków (dla osiągnięcia naukowego) lub 600 znaków (dla 
osiągnięcia artystycznego) (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji 
językowej
Może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu 
umieszczenia opisu wpływu w POL-onie jest dostępne dane osiągnięcie

WPŁYW Charakterystyka wpływu działalności naukowej, w tym której wyniki są 
przedmiotem komercjalizacji, ze wskazaniem związku między 
działalnością naukową a tym wpływem oraz grupy społecznej będącej 
beneficjentem tego wpływu i obszaru, na który działalność naukowa ma 
największy wpływ
Max. 5000 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji językowej
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Zakres danych pojedynczego opisu wpływu | cz. 3

DOWÓD WPŁYWU

(NIE WIĘCEJ NIŻ 5 I NIE MNIEJ NIŻ 1 DOWÓD

WPŁYWU)

Szczegółowa charakterystyka dowodu wpływu
Max. 500 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji językowej
Może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu 
umieszczenia opisu wpływu w POL-onie jest dostępny dany dowód 
wpływu

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ Informacja, czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz charakterystyka znaczenia 
interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla 
powstania tego wpływu
Max. 1500 znaków (łącznie ze spacjami) dla każdej wersji językowej

KOLEJNOŚĆ Kolejność ustalana jest w ramach danego roku, dyscypliny naukowej oraz 
rodzaju opisu wpływu (osobno dla opisów wymaganych i dodatkowych) 
Kolejność jest brana pod uwagę, jeśli liczba opisów wpływu przekracza 
liczbę określoną w zasadach ewaluacji działalności naukowej
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Wymagana liczba opisów wpływu

W RAMACH KAŻDEJ EWALUOWANEJ DYSCYPLINY WYMAGANE SĄ:

2 opisy wpływu 
3 opisy wpływu 
4 opisy wpływu 
5 opisów wpływu 

jeżeli liczba N w tej dyscyplinie 

jest nie większa niż 100,00
wynosi od 100,01 do 200,00
wynosi od 200,01 do 300,00
jest większa niż 300,00

DODATKOWO W RAMACH EWALUOWANEJ DYSCYPLINY MOŻNA PRZEDSTAWIĆ:

3 opisy wpływu 

2 opisy wpływu 

2 opisy wpływu 

dla których szczegółowy 
rodzaj to 

dziedzina nauk humanistycznych, 
społecznych lub teologicznych

dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych

komercjalizacja

W przypadku przedstawienia większej liczby opisów wpływu, w ocenie są uwzględniane opisy 
zgodnie z ich kolejnością wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on



Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail:
szkolenia@opi.org.pl

www.szkolenia.opi.org.pl


