
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2021 Rektora UM w Lublinie z dnia 18 lutego 2021 roku 

 

HARMONOGRAM ZADAŃ  

Przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 

 

Zakres zadania Termin realizacji 

1. Przygotowanie i sprawozdawczość dowodów wpływu, w liczni nie większej niż 5 na jeden opis wpływu (format 
danych: .pdf, .mp3, . mp4, .mpeg4 lub .avi. Objętość pliku do 500 MB 

Od 30.06.2021 do 
30.11.2021 

2. Opracowanie i sprawozdawczość w systemie POL-on opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki 

Najpóźniej do 10.01.2022 

3. Przygotowanie wykazu projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie 
konkursowym: 

a) Kierownik projektu; 
b) Tytuł projektu; 
c) Lider (podmiot należący/nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
d) Instytucja finansująca; 
e) Nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia; 
f) Procentowy udział dyscyplin naukowych oraz przyznanych środków finansowych; 
g) Wysokości środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu; 
h) Rok przyznanie środków finansowych, 
i) Data rozpoczęcia i zakończenia projektu 
j) Liczba punktów przyznanych w ewaluacji. 

Do 30.09.2021 

4. Przygotowanie wykazu przyznanych patentów na wynalazki 
a) autorstwo; 
b) nr patentu; 
c) data udzielenie patentu; 
d) nazwa podmiotu udzielającego patent; 
e) dyscyplina naukowa; 
f) liczba punktów przyznana w ewaluacji; 
g) informacja o liczbie zgłoszeń wynalazków w celu uzyskania patentu. 

Do 30.09.2021 



5. Przygotowanie wykazu przyznanych praw ochronnych na wzory użytkowe 
6. Przygotowanie wykazu przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub 

know-how związanego z tymi wynikami (na podstawie danych z ksiąg rachunkowych). 
a) Kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego; 
b) Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana; 
c) Procentowy udział dyscyplin naukowych w przychodzie; 
d) Wysokość przychodu; 
e) Liczba punktów przyznanych w ewaluacji. 

Do 30.09.2021 
30 dni od zakończeniu 

kwartału, dla ostatniego 
kwartału roku 2021 -  do 

10 stycznia 2022. 
 

Do 28 lutego 2021 dla 
danych za lata 2017-2020 

7. Przygotowanie wykazu przychodów (w złotych brutto) z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie 
podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki  

a) Kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego; 
b) Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana; 
c) Procentowy udział dyscyplin naukowych w przychodzie; 
d) Wysokość przychodu; 
e) Liczba punktów przyznanych w ewaluacji. 

30 dni od zakończeniu 
kwartału, dla ostatniego 
kwartału roku 2021 -  do 

10 stycznia 2022. 
 

Do 28 lutego 2021 dla 
danych za lata 2017-2020 

 


