
Komunikat Dyrektora w sprawie sporządzenia opisów wpływu badań naukowych na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki do kryterium III w ewaluacji dyscypliny 

językoznawstwo w latach 2017-2020 

1. Podstawa prawna 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej  

Podręcznik wspomagający: Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Opis wpływu działalności 

naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ewaluowanych 

podmiotów. DOI: 10.6084/m9.figshare.11385876 

2. Definicja wpływu 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewaluacji (§ 23.1) ocenę wpływu działalności 

naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie 

opisów związku między (A) wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych (…) a 

gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i 

sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub 

innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zwanych dalej 

opisami wpływu, sporządzanych na podstawie (B) dowodów tego wpływu, które mają w 

szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub 

publikacjach. 

Ważne: 

Według tej definicji wpływem nie jest popularyzacja własnych badań naukowych na 

stronach domowych lub instytucjonalnych, w serwisach społecznościowych, na wydarzeniach 

promocyjnych  i wykładach otwartych, konferencjach naukowych i popularnonaukowych, 

wyjazdach typu mobilność Erasmus+. Za wpływ nie uznaje się indexu h ani cytowań w 

innych pracach naukowych, które nie są publikacjami z dziedziny zastosowań/wdrożeń 

naukowych, i których grupą odbiorców są inni naukowcy, a nie pewna dająca się 

zidentyfikować grupa społeczna lub instytucja publiczna.  

Wpływ musi być udokumentowany, czyli musi istnieć dowód: (B) dokument w formie 

papierowej (do zeskanowania) lub strona internetowa, na podstawie której da się wykazać, że 

wykorzystano publikację zawierającą wyniki badań naukowych (A).  

3. Zobowiązania pracownika  

Pracownik (samodzielnie lub w imieniu grupy pracowników) zobowiązany jest do 

przedstawienia opisu wpływu – wstępna deklaracja do 10 marca 2020 r. na adres mailowy 

Instytutu Językoznawstwa IJ@uni.opole.pl i w formie papierowej z odręcznym podpisem. Po 

selekcji i konsultacji z władzami UO, wybrani pracownicy zobowiązani są do dostarczenia  

ostatecznego opisu w języku polskim i angielskim wraz z dokumentacją do 31 października 

2020 r.  



Nieprzedstawienie opisu wpływu – wstępnej deklaracji jest równoznaczne z oświadczeniem 

o niemożności wykazania żadnego przykładu wpływu własnych badań naukowych 

prowadzonych w UO w latach 1996-2020 na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (ani 

samoistnie występującego, ani wymuszonego przez pracownika podjętymi działaniami 

różnego typu), który ujawniłby się w ewaluowanym okresie (2017-2020). 

4. Opis wpływu – wstępna deklaracja sporządzony powinien być wg formularza w 

załączniku. 

  



 

 

 

 

Opis wpływu do ewaluacji za lata 2017-2020 – wstępna deklaracja 

Dyscyplina językoznawstwo 

I. DANE OSOBOWE PRACOWNIKA ZGŁASZAJĄCEGO OPIS (MOŻE BYĆ W 

IMIENIU GRUPY PRACOWNIKÓW) 

Imię i nazwisko  

Stopień/tytuł naukowy/ 

stanowisko/katedra/ 

 

Dane pracowników 

występujących w grupie  

 

Email/ telefon kontaktowy  

 

II. DANE DO OPISU WPŁYWU
1
   

Tytuł opisu wpływu 

społecznego 

 

Publikacje naukowe 

będące źródłem wpływu 

(max 5) z lat 1996-2020 

 

Krótki opis zawartości 

powyższych publikacji 

naukowych 

 

Charakterystyka wpływu   

Dokumenty (max 5) 

datowane na lata 2017-

2020 potwierdzające 

wpływ (typ dokumentu 

możliwego do 

zeskanowania /adres 

strony dokumentu)  

 

Zakres wpływu Międzynarodowy – krajowy – regionalny - lokalny 

Uzasadnienie 

interdyscyplinarności i/lub 

przełomowości badań 

 

                                                           
1
 Pracownik zgłaszający odpowiedzialny jest za prawdziwość podawanych danych pod rygorem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 



Wpływ samoistny lub 

wymuszony przez 

zgłaszającego 

 

 

 

 

Opole, dnia………………………………….  …………………………………… 

         Czytelny podpis  

 

 

ADNOTACJE  

 

 

 

 


