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Oferta otwartego 
szkolenia on-line:

Wpływ społeczny –
III kryterium w ewaluacji jakości 

działalności naukowej

Informacje zawarte w niniejszej ofercie są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Fundacji 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. Jakiekolwiek wykorzystanie tego dokumentu i 

informacji w nim zawartych przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich skutkować będzie 

sankcjami prawnymi.
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Program szkolenia

Harmonogram

Czas trwania: 3 godziny

Godzina Zagadnienie

9.00 – 11.30

1. Zagadnienia wprowadzające: podstawy prawne, uzasadnienia

2. Kryteria  i sposób oceny 

3. Wytyczne MNiSW

3. Założenia ewaluacji wpływu społecznego – na podstawie systemu 
REF

4. Definicja wpływu społecznego

5. Rezultaty i wnioski z oceny wpływu REF 2014 – dobre i złe strony

6. Ścieżki identyfikacji wpływu społecznego – case studies

a) od rezultatu do osiągnięcia naukowego – top – bottom

b) od osiągnięcia naukowego do rezultatu – bottom – top

7. Analiza wybranych opisów wpływu z systemu REF

8. Ocena ekspercka – na co zwrócić uwagę tworząc opis wpływu 

11.30 – 12.00 Q&A – sesja pytań i odpowiedzi
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Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności:

Jakie są zasady oceny oraz sposobu przedstawiania
opisów wpływu zgodnie z Rozporządzeniem o
ewaluacji jakości działalności naukowej - jaki jest
sposób weryfikacji osiągnięć naukowych, które mogą
stanowić podstawę opisu wpływu.

Jakie są dobre praktyki stosowane w brytyjskim
systemie ocen wpływu.

Jakie są zalecenia ekspertów dotyczące
formułowania tematów, opisów i doboru źródeł
potwierdzających wpływ.

Wyszukiwania przykładowych opisów wpływu w
systemie REF

Formułowania tematów opisów wpływu na podstawie
grupy osiągnięć

Wyszukiwania i dobierania źródeł potwierdzających
wystąpienie wpływu społecznego
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Dr Katarzyna Świerk
Ekspertka ds. ewaluacji badań naukowych

Od kilkunastu lat zajmuje się teoretycznymi

i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego,

jego struktur, organizacji i uzyskiwania stopni

naukowych, a także sposobami przygotowania

i realizacji projektów dydaktycznych, badawczych,

finansowanych ze środków europejskich.

Prowadząca szkolenie

Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla instytucji szkolnictwa wyższego.

Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8 lat na stanowisku

kierowniczym zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju tj. Niemcy (2003),

Chińska Republika Ludowa (2008), Brazylia (2017). Członkini Polskiego

Towarzystwa Chemicznego od 2004 roku.

Certyfikowany audytor UE w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont

2020 r. Zawodowo zajmuje się procesem parametryzacji w Uniwersytecie

Gdańskim. Od 2016 r. pełni funkcję Pełnomocnika Uniwersytetu Gdańskiego ds.

otwartego dostępu, przygotowywała Instytucjonalną Politykę Otwartego

Dostępu UG oraz nowy system identyfikacji publikacji i dorobku pracowników

na systemie OMEGA.
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Zapraszamy do udziału!

Kontakt ws. szkolenia:

Elwira Bałaban

792 704 503

biuro@irsw.pl


