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10:00 – 10:30 | SESJA 1
Uroczysta inauguracja konferencji
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska,
Kierownik Katedry Zarządzania
Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

13:30 – 14:30 | SESJA 4
Budowanie reputacji uczelni na arenie
międzynarodowej, za pomocą nowoczesnych
rozwiązań informatycznych do zarządzania
nauką

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki

Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia (moderator)

Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów

Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania,

Akademickich Szkół Polskich, Rektor, Politechnika Śląska
Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Tomasz Psonka, Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych
w Europie Środkowo-Wschodniej, Elsevier

10:30 – 11:15 | SESJA 2
Statystyczne podsumowanie procesu raportowania
danych dotyczących działalności naukowej
za okres 2017-2021.
Prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji
Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania,
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

11:15 – 11:45 | PRZERWA KAWOWA

Michele Mennielli, Senior Global Strategist, LYRASIS

14:30 – 14:45 | PRZERWA KAWOWA

14:45 – 16:00 | SESJA 5
THE Impact Rankings 2022 – Perspektywa
polskich uczelni. Omówienie metodologii,
wyników i wręczenie nagród
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska,
Kierownik Katedry Zarządzania
Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ (moderator)

11:45 – 12:45 | SESJA 3
Wnioski z ewaluacji naukowej za okres
2017-2021 i perspektywa dalszego rozwoju
polskiego systemu sprawozdawczości
naukowej

Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
Michael Lubacz, Business Development Director, Times Higher Education
Nicolas Cletz, Regional Director for Poland, Times Higher Education

16:00 | NETWORKING
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska,
Kierownik Katedry Zarządzania
Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ (moderator)
Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
Prof. Stanisław Kistryn, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy
w ramach Una Europa, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Lauritz Holm-Nielsen, Rektor Emeritus, Uniwersytet w Aarhaus
Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor, Uniwersytet Łódzki

12:45 – 13:30 | LUNCH

Abstrakty

Marek Michajłowicz
Statystyczne podsumowanie procesu raportowania danych
dotyczących działalności naukowej za okres 2017-2021.
Prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji
Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017 – 2021 według nowych zasad dobiega końca. To wielkie wydarzenie dla
środowiska naukowego w całym kraju w sposób szczególny wykorzystywało potencjał rozwiązań informatycznych oraz
algorytmów wspomagających. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wnioski oraz statystyki wykorzystania systemów
informatycznych przygotowanych przez OPI PIB na etapie zbierania i raportowania dorobku naukowego.

prof. Łukasz Sułkowski
Wnioski z ewaluacji naukowej za okres 2017-2021 i perspektywa
dalszego rozwoju polskiego systemu sprawozdawczości
naukowej
Sesja koncentruje się na podsumowaniu rezultatów jakościowej ministerialnej oceny działalności naukowej za lata 2017-2021.
Paneliści podejmą dyskusję nad doskonaleniem systemu zarządzania nauką i raportowaniem.
Wyniki ewaluacji naukowej niosą znaczące skutki finansowe i prestiżowe dla uczelni oraz są podstawą do podejmowania
decyzji strategicznych, w szczególności o inwestycjach w badania i infrastrukturę. Skuteczne rozwiązania informatyczne służące
gromadzeniu i analizie dorobku naukowego są niezbędne dla wdrażania racjonalnych systemów oceny, motywowania i rozwoju
pracowników naukowych, stanowią także kluczowy motywator do rozwoju działalności naukowej uczelni, wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk.
W gronie panelistów znajdują się zarządzający polskimi i zagranicznymi uniwersytetami oraz wybitni specjaliści w zakresie
systemów nauki oraz rankingów międzynarodowych.

Piotr Masalski
Budowanie reputacji uczelni na arenie międzynarodowej za
pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych do
zarządzania nauką
Skuteczne prowadzenie badań naukowych oraz rozpowszechnianie ich rezultatów wymaga od uczelni dobrze przemyślanej
strategii umiędzynarodowienia. Oprócz pomysłu niezbędny jest dostęp do zagranicznej bazy ekspertów oraz narzędzi do
skutecznego rozpowszechnienia dorobku naukowego uczelni na arenie międzynarodowej. Podczas panelu, uczestnicy
porozmawiają o roli jaką nowoczesne narzędzia IT odgrywają w procesie inicjowania, prowadzenia i promowania wyników
badań naukowych.
W trakcie sesji ukazana zastanie perspektywa globalnej organizacji non-profit, jaką jest LYRASIS (konsorcjum rozwijające system
DSpace), wiodącego wydawnictwa naukowego Elsevier (dostawcę rozwiązań tj. Scopus, SciVal czy Pure) oraz Ośrodka
Przetwarzania Informacji, który w imieniu MEiN odpowiada za obsługę informatyczną procesu ewaluacji działalności naukowej.
Panel poprowadzi Piotr Masalski, dyrektor linii biznesowej Sciencecloud w PCG Academia.

Abstrakty

Phil Baty, Michele Lubacz
THE Impact Rankings 2022 – Perspektywa polskich uczelni.
Omówienie metodologii, wyników i wręczenie nagród

Świat jest na krawędzi kryzysu klimatycznego. Uczelnie mają do odegrania zasadniczą rolę w Agendzie 2030 – planie Organizacji Narodów
Zjednoczonych, którego celem jest zapewnienie wszystkim godnej przyszłości. U podstaw Agendy 2030 leży 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ, określających równe i sprawiedliwe podstawy zrównoważonego rozwoju oraz wskazujących szereg konkretnych celów i
wskaźników.
Od 2004 roku THE World University Rankings stanowią nieocenione źródło informacji dla przyszłych studentów i ich rodziców na całym
świecie. Pomogły one również wypracować definicje i zakresy danych, które mogą być wykorzystywane do porównywania i zrozumienia
działalności uczelni, a także wspierają międzynarodową współpracę i dialog.
Tradycyjne rankingi koncentrują się jednak na badaniach naukowych, co często przysłania szerszy obraz pracy naukowców z całego świata,
którzy wywierają transformacyjny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.
Ta luka zainspirowała nas do stworzenia rankingu THE Impact Rankings. Rankingi te nie opierają się na tradycyjnych miarach, takich jak
dochody, prestiż czy intensywne badania naukowe, ale na grupie ponad 100 wskaźników i 200 mierników zaprojektowanych tak, aby
uchwycić wkład uniwersytetów w realizację każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Ten nowy, pionierski ranking jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na świecie oraz przyczynia się do
stworzenia bardziej wyrównanych i sprawiedliwych warunków konkurencji. THE Impact Rankings zapewnia również nową perspektywę i
bezcenne informacje nowemu pokoleniu studentów i naukowców myślących o zrównoważonym rozwoju.
W tej sesji przeanalizujemy globalne trendy i wyniki uczelni w najnowszej edycji 2022 THE Impact Rankings, a także wyróżnimy polskie
uczelnie partycypujące w rankingu.
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