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Opinia 

o „Sprawozdaniu z działalności naukowo-badawczej w roku 2020 

w Politechnice Poznańskiej” 

 

Sprawozdanie zostało przesłane do Komisji ds. Nauki przez prof. dra hab. inż. Wojciecha Sumelkę, 

Prorektora ds. Nauki, w dniu 16. kwietnia 2021 r. Komisja omawiała sprawozdanie na posiedzeniu 

zdalnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. Opinia Komisji jest następująca: 

Sprawozdanie jest opracowane wg schematu wykorzystywanego w uczelni w latach poprzednich 

(z niewielkimi zmianami) i jego staranność jest akceptowalna. Komisja rekomenduje Senatowi 

Politechniki Poznańskiej przyjęcie przedstawionego sprawozdania.  

Drobna usterka merytoryczna dotyczy programu Erasmus. Wydaje się, że nakłady związane z 

działalnością w ramach tego programu nie powinny być wliczane do działalności naukowo-

badawczej, gdyż ten program ma charakter dydaktyczny (należałoby zatem usunąć kwoty 

pojawiające się na str. 3, 5 i 16). Usterki o charakterze edytorskim znajdują się w załączniku. 

Szkoda też, że w rozdz. 2.2 zatytułowanym „Porównawcze dane historyczne w latach 2017-2020” w 

podrozdziale 2.A „Finansowanie badań” nie pokazano danych dot. roku 2020. Porównanie danych z 

lat 2017-2019 przedstawionych w podrozdziale 2.A (str. 12) z danymi z roku 2020 (strona 3) jest dość 

trudne ze względu na różne rodzaje działalności wskazane w obu zestawieniach 

Jednocześnie Komisja uważa, że warto byłoby rozważyć modyfikację schematu sprawozdania 

z działalności badawczej.  

 W obecnym schemacie zbytnio dominują tabele i dane numeryczne, natomiast brakuje opinii 

i konkluzji.  

 Jednym z możliwych punktów widzenia stanowiących podstawę organizacji i interpretacji danych 

mogłaby być ocena parametryczna dyscyplin. Sporo danych na ten temat jest już zebranych w 

uczelni.  

 Niektóre tabele (np. ze str. 3, 4 i 5) wydają się zbyt rozbudowane w odniesieniu do liczby kategorii.  

 Warto przytoczyć dane na temat liczby składanych wniosków w poszczególnych konkursach oraz 

liczbowy wskaźnik sukcesu, tj. stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do składanych. 

 Dane takie jak te ze str. 6 (Punktacja publikacji) i 13 (Liczba publikacji naukowych wg dyscyplin) 

warto byłoby prezentować w kontekście rzeczywistej wartości N dla poszczególnych dyscyplin (i 

być może scalić pewne kolumny, by podnieść czytelność). 

 Warto byłoby rozważyć wzbogacenie sprawozdania o wykresy pokazujące trendy. 

Powyższą opinię Komisja przyjęła jednomyślnie. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie 

Komisji. 

 

       W imieniu Komisji 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki 

              Przewodniczący 



Załącznik do opinii Senackiej Komisji ds. Nauki z 24 kwietnia 2021 r. 

 

 

Wykaz usterek o charakterze edytorskim, jakie zauważono w przedłożonym sprawozdaniu: 

 Warto zwrócić trochę większą uwagę na stronę edytorską i graficzną sprawozdania. Powinno 

ono posiadać stronę tytułową z logo Uczelni i nie powinno mieć pustych stron w środku (np. 

str. 2) 

 Ponieważ Ministerstwo Edukacji i Nauki powstało 1 stycznia 2021, w tabeli na str. 3 

należałoby użyć starej nazwy ministerstwa (MNiSW zamiast MEiN). 

 Przedostatnia kolumna tabeli ze str. 3 ma tytuł „Pozostałe projekty fin. ze źródeł 

zagranicznych”. Przydałaby się dodatkowa informacja, czy są to projekty finansowane np. z 

Funduszu Norweskiego itp., gdyż tego typu źródła finansowania mają – z punktu widzenia 

ewaluacji – znacznie większe znaczenie. 

 W tabeli na str. 4 grupy kolumn opisano jako „Nakłady na projekty …”, gdy tymczasem są to 

liczby projektów. 

 W tytułach tabel na stronach 4 i 5 (górna tabela) jest „(w zł)”, ale chodzi o liczby projektów – 

warto to usunąć. 

 Warto byłoby wprowadzić numerację stron sprawozdania i zawartych w nim tabel – to może 

ułatwić dyskusję w trakcie posiedzenia Senatu PP. 

 


