
 
 

 

Zarządzenie Nr 24/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 18 lutego 2021 roku 

w sprawie organizacji i zasad przygotowania danych  

na potrzeby ewaluacji działalności naukowej 2017-2021 

 

Na podstawie, art. 265-267, art. 342 ust. 4, art. 343, art. 345, art. 346 i art. 354 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 z poźn, 

zm.), art. 324 ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z  późn. zm.), Rozporządzenia 

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

działalności naukowej (Dz.U z 2019 r. poz. 392 z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  

(Dz. U z 2019 r. poz. 496 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 związku z § 28 ust. 4 pkt 29 

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządza się 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Mając na uwadze konieczność zachowania kompletności i aktualności danych 

wykorzystywanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej, ustala się sposób 

organizacji i zasady ich przygotowania.  

2. Tryb, terminy i szczegółowy zakres danych oraz informacji raportowanych w systemie 

POL-on i serwisie PBN na potrzeby ewaluacji, określa Ustawa oraz Rozporządzenie  

ws. POL-on. 

3. Dane oraz informacje zamieszczone w systemie POL-on i serwisie PBN są przetwarzane 

przez KEN w celu wykonywania zadań związanych z ewaluacją. 

4. Kryteria i sposób oceny osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji określa 

Rozporządzenie ws. ewaluacji. 

§ 2 

Ilekroć w Zarządzeniu mowa o: 

1) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

i nauki w rozumieniu ustawy; 

2) KEN – należy przez to rozumieć: Komisję Ewaluacji Nauki powoływaną przez ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; 

3) ewaluacji – należy przez to rozumieć: ocenę jakości działalności naukowej 

w dyscyplinach naukowych za lata 2017-2021; 

4) Ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z poźn. zm); 



 
 

 

5) Rozporządzeniu ws. ewaluacji – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej (Dz.U z 2019 r. poz. 392 z poźn. zm.); 

6) Rozporządzeniu ws. POL-on – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 496 z późn. zm.); 

7) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć: Zintegrowany System Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzony przez ministra; 

8) Serwisie PBN – należy przez to rozumieć: Polską Bibliografię Naukową stanowiącą 

część systemu POL-on; 

9) Systemie ORCID – należy przez to rozumieć: Open Researcher and Contributor ID; 

10) Systemie SEDN – należy przez to rozumieć: System Ewaluacji Dorobku Naukowego; 

11) wykazie pracowników – należy przez to rozumieć: wykaz nauczycieli akademickich, 

innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób 

biorących udział w jej prowadzeniu;  

12) wykazie doktorantów – należy przez to rozumieć: osoby przygotowujące rozprawy 

doktorskie w trybie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich; 

13) wykazie instytucji – należy przez to rozumieć: wykaz instytucji systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

14) podmiocie nienależącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki – należy przez 

to rozumieć: podmiot, którego nie wymienia art. 7 Ustawy; 

15) Szkole Doktorskiej – należy przez to rozumieć: Szkołę Doktorską Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie; 

16) afiliacji – należy przez to rozumieć: wskazanie miejsca prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji 

naukowej lub monografii naukowej; 

17) działalności naukowej – należy przez to rozumieć: działalność naukową w rozumieniu  

art. 4 Ustawy; 

18) komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności naukowej oraz know-how 

związanego z tymi wynikami – należy przez to rozumieć: komercjalizację w rozumieniu 

art. 148 ust. 4 Ustawy; 

19) komercjalizacji pośredniej wyników działalności naukowej oraz know-how związanego 

z tymi wynikami – należy przez to rozumieć: komercjalizację w rozumieniu art. 149 

ustawy; 

20) świadczeniu usług badawczych – należy przez to rozumieć: odpłatne świadczenie usług 

w zakresie działalności naukowej rozumianej zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy, realizowane 

przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w szczególności 

na podstawie zarządzeń Rektora w sprawie zasad  prowadzenia działalności o charakterze 

pomocniczym lub umów z podmiotami zewnętrznymi; 

21) dyscyplinach naukowych lub artystycznych – należy przez to rozumieć: dyscypliny 

określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

(Dz. U. 2018 poz. 1818 ). 

§ 3 



 
 

 

1. W celu zachowania prawidłowości i terminowości wprowadzania danych do systemu 

POL-on określa się zasady: nadzoru, podziału zadań i współpracy: jednostek 

organizacyjnych oraz osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, uczestniczących w procesie sprawozdawczym. 

2. W zakresie ewaluacji działalności naukowej w systemie POL-on proces sprawozdawczy 

w dyscyplinach nadzorują Koordynatorzy ds. Dyscyplin Naukowych. 

3. Koordynatorów, o których mowa w ust. 2 powołuje Rektor w 3 dyscyplinach: nauki 

medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. 

4. Za prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemu POL-on i PBN  

są odpowiedzialne następujące jednostki: 

1) Biblioteka Główna – Sekcja ds. Wsparcia Ewaluacji – w zakresie danych 

o publikacjach, o których mowa w § 8 Rozporządzenia ws. ewaluacji,  

tj.: o publikacjach naukowych osób zatrudnionych na stanowiskach badawczych, 

badawczo-dydaktycznych, badawczo – technicznych; 

2) Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju w zakresie zbioru danych przygotowanych 

przez Dział Księgowości w postaci raportów oraz  wyciągów z ewidencji księgowej 

dotyczących: 

a) przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, o których mowa  

w § 22 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia ws. ewaluacji oraz  

b) przychodów z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów 

nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,  o których mowa  

w § 22 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia ws. ewaluacji; 

3) Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju w zakresie danych o: 

a) prowadzonych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, 

finansowanych w trybie konkursowym oraz  

b) wpływie działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki; 

4) Rzecznik Patentowy w zakresie informacji o patentach, o których mowa w § 19 

Rozporządzenia ws. Ewaluacji;  

5) Dział Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki w zakresie oświadczeń: 

o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczeń o zaliczeniu 

do liczby pracowników prowadzących działalność naukową. 

5. Za weryfikację prawidłowego i terminowego przygotowania danych, o których mowa 

w ust. 4 odpowiadają kierujący jednostkami lub osoby przez nich wskazane.  

6. Za weryfikację prawidłowości zbioru danych o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a oraz 

klasyfikację pozycji przychodowych lub grup przychodów do odpowiednich dyscyplin 

naukowych podlegających ewaluacji odpowiada Centrum Transferu Wiedzy. 

7. Za weryfikację prawidłowości zbioru danych o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b oraz 

klasyfikację pozycji przychodowych lub grup przychodów do odpowiednich dyscyplin 

naukowych podlegających ewaluacji odpowiadają jednostki prowadzące działalność 

pomocniczą określone w odrębnych zarządzeniach. 

8. Za prawidłowe i terminowe przygotowanie opracowań w języku polskim i angielskim 

opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

zgodnie ze wzorami formularzy stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 



 
 

 

do Zarządzenia, odpowiada Dyrektor Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju lub osoba 

przez niego wskazana. 

9. W celu zapewnienia zgodności wprowadzanych danych w systemie POL-on i PBN 

z danymi wynikowymi w systemie SEDN, osoby przygotowujące i wprowadzające dane 

do systemu POL-on otrzymują uprawnienia w roli Obserwatora w systemie SEDN. 

10. Wsparcie w zakresie masowych importów danych, z systemów Uczelni agregujących 

niezbędne dane i wyposażonych w odpowiednie mechanizmy importu/exportu, 

do systemu POL-on i PBN zapewnia Dział ds. Systemów Informatycznych oraz 

Biblioteka Główna. 

11. Wszyscy uczestnicy procesu sprawozdawczego mogą zostać zobowiązani 

do potwierdzenia kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym i dostępną 

dokumentacją danych objętych sprawozdawczością systemu POL-on i PBN. 

§ 4 

1. Za bieżącą koordynację rozwiązań organizacyjnych w zakresie przygotowania danych 

na potrzeby ewaluacji dyscyplin naukowych, odpowiadają Zespoły ds. Oceny Jakości 

Działalności Naukowej. 

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor w dyscyplinach podlegających 

ewaluacji: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. 

3. W skład Zespołu ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej danej dyscypliny, zwanego 

dalej Zespołem wchodzą: 

1) Koordynator ds. Dyscypliny jako Przewodniczący Zespołu,   

2) do trzech członków Rady Naukowej Kolegiów właściwej dyscypliny, wskazanych 

przez Rektora,  

3) Koordynator Zespołu – Kierownik Działu Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego 

Nauki lub osoba przez niego wskazana; 

4) Dyrektor Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju; 

5) Kwestor lub osoba wskazana z obszaru finansowo-księgowego; 

6) Kierownik Działu Kadr i Płac lub osoba wskazana z obszaru kadrowo-płacowego; 

7) Dyrektor Biblioteki Głównej; 

8) Administrator systemu POL-on ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej 

w Uniwersytecie Medycznym Lublinie. 

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej; 

2) Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy; 

3) Dziekani Wydziałów; 

4) Kierownik Ośrodka Medycyny Doświadczalnej; 

5) Rzecznik Patentowy;   

6) członkowie Rady Naukowej danej dyscypliny; 

7) pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, badawczo-techniczni prowadzący 

działalność w danej dyscyplinie; 

8) eksperci lub specjaliści w przedmiotowym obszarze; 

9) Administrator systemu POL-on w Uniwersytecie Medyczny w Lublinie, 

10) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami, w szczególności: 



 
 

 

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu; 

2) przydziela szczegółowe zadania członkom Zespołu; 

3) może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne 

do realizacji zadań Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem 

doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu; 

4) przedstawia Rektorowi  rekomendacje, stanowiska i opinie w zakresie określonym  

w § 5 ust. 1.  

6. Posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi jego przewodniczący albo upoważniony przez 

niego inny członek Zespołu. 

7. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad 

uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, 

przy czym preferowanym sposobem przesyłania zawiadomień jest służbowa poczta 

elektroniczna. 

8. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

9. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać wielostronną komunikację 

w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom Zespołu wypowiadanie się w toku 

obrad. 

10. Ustalenia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk. 

11. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności 

listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń Zespołu. 

12. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag 

co do treści. 

13. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w ust. 6. 

§ 5 

1. Do zadań Zespołów należy w szczególności: 

1) zapewnienie zgodności danych w systemie SEDN z danymi w poszczególnych 

modułach POL-on i PBN; 

2) rekomendowanie przedsięwzięć, które Uczelnia przedstawi do ewaluacji działalności 

naukowej w ramach kryterium: „wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki” w każdej z dyscyplin podlegających ewaluacji; 

3) przedstawianie Rektorowi opinii eksperckich oraz rekomendacji i stanowisk 

o charakterze konsultacyjno-opiniodawczo-doradczym w sprawach: 

a) kształtowania polityki kadrowej w zakresie ewaluacji w poszczególnych 

dyscyplinach naukowych, 

b) propagowania dobrych praktyk publikacyjnych w renomowanych periodykach 

naukowych i prestiżowych wydawnictwach o randze międzynarodowej; 

4) proponowanie Rektorowi działań  wzmacniających wynik oceny parametrycznej 

w każdej z dyscyplin podlegających ewaluacji; 

5) składanie Rektorowi raportów kwartalnych o stanie przygotowania danych 

na potrzeby ewaluacji; 

6) przygotowanie danych na potrzeby ewaluacji zgodnie z harmonogramem zadań, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia; 



 
 

 

7) przygotowanie raz na kwartał zgodnie ze wzorem zestawienia stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia, wykazu pracowników prowadzących działalność 

naukową oraz spełniających wymogi formalne uwzględnienia w ewaluacji w danej 

dyscyplinie naukowej, w tym: 

a) zaliczanych do liczby N, 

b) nie zaliczanych do liczby N, 

c) ze wskazaniem łącznej liczby dni, w których pracownik w danym roku 

przebywał: na urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopach 

związanych z rodzicielstwem, zasiłku chorobowym lub pobierał świadczenia 

rehabilitacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego 

ewaluacją,  

d) z ustaleniem sumy udziałów jednostkowych (liczby slotów publikacyjnych) 

za przewidziane do uwzględnienia w ewaluacji publikacje naukowe wraz 

z określeniem ich wartości punktowych; 

8) przygotowanie raz na kwartał audytu bibliometrycznego publikacji naukowych oraz 

monografii naukowych, zgłaszanych do oceny poziomu naukowego prowadzonej 

działalności naukowej, obejmującego: 

a) obliczanie sumy wartości punktowych udziałów jednostkowych z publikacji 

naukowych oraz monografii naukowych będących wynikiem prowadzonych 

w danej dyscyplinie naukowej badań naukowych lub prac rozwojowych, 

b) formalną weryfikację związku tematyki publikacji naukowych oraz monografii 

naukowych z prowadzonymi w danej dyscyplinie naukowej badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi; w przypadku wątpliwości dotyczących 

związku z tematyki publikacji wystąpienie do autora z wnioskiem 

o uzasadnienie, 

c) techniczną weryfikację spełnienia wymogu dostępności publikacji naukowych 

i monografii naukowych za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora 

naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami w systemie ORCID; 

9) przygotowanie w terminie ustalonym przez Rektora wykazu doktorantów 

odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej w okresie objętym ewaluacją oraz 

spełniających wymogi formalne uwzględnienia w ocenie w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej; 

10) analiza wykazu osiągnięć naukowych wybranych w wyniku zastosowania algorytmu 

optymalizującego SEDN oraz ewentualne wskazanie innych, niż te wybrane przez 

algorytm, w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności złożenia przez 

Rektora wniosku w przedmiotowej sprawie do ministra; 

11) wskazanie przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory 

użytkowe, zgłaszanych do oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności 

naukowej, jako będących jej wynikiem w ramach danej dyscypliny naukowej; 

12) ustalenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych w ramach 

danej dyscypliny naukowej; 

13) przygotowanie i przedstawienie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania z KEN, wymaganych dokumentów w postaci 

papierowej lub elektronicznej, celem ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia 

danych zamieszczonych w systemie POL-on lub serwisie PBN; 



 
 

 

14) weryfikacja ankiety ewaluacyjnej z wykorzystaniem agregacji danych oraz 

informacji z systemu POL-on i serwisu PBN do systemu SEDN; 

15) wykonywanie innych zadań określonych przez Rektora, na potrzeby przygotowania 

niezbędnych danych dotyczących osiągnięć w poszczególnych dyscyplinach 

naukowych podlegających ewaluacji. 

2. Zespoły, stosują w zakresie wykonywania zadań określonych Zarządzeniem odrębne 

przepisy, w odniesieniu do realizacji: 

1) obowiązków pracowników dotyczących składania oświadczeń: 

a) o dziedzinie i dyscyplinie, w których prowadzą działalność naukową,  

b) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących 

działalność naukową, 

c) upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych w ramach 

poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Zarządzenia), 

d) o posiadaniu elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego 

z międzynarodowymi standardami – ORCID ID (wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia);  

2) rejestracji, powiązania i autentyfikacji kont w systemach ORCID, PBN i POL-on;  

3) sprawozdawczości publikacji naukowych oraz monografii naukowych w systemie 

ORCID; 

4) ustawowych obowiązków sprawozdawczych oraz zasad przygotowania 

i przekazywania danych w systemie POL-on i serwisie PBN. 

§ 6 

1. W przypadku projektów interdyscyplinarnych obejmujących badania naukowe lub prace 

rozwojowe, kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego wskazuje:  

1) procentowy udział dyscyplin naukowych, w ramach których projekt jest  

realizowany; 

2) procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizacje projektu, 

przypadających na daną dyscyplinę naukową. 

2. Procentowy udział dyscyplin naukowych oraz procentowy udział środków finansowych, 

o których mowa w ust. 1, wskazywany jest na podstawie oświadczeń składanych zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zarządzenia. 

§ 7 

1. W przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych związanych: 

1) z komercjalizacją wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how 

związanego z tymi wynikami lub 

2) ze świadczeniem usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących 

do systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego, określa procentowy udział badań 

naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej 

w przychodach osiąganych z tytułów wymienionych w pkt 1 i 2. 

2. Procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzanych w ramach 

poszczególnych dyscyplin  naukowych w przychodach z tytułu o którym mowa: 



 
 

 

1) w ust. 1 pkt 1 wskazywany jest na podstawie oświadczeń składanych zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Zarządzenia; 

2) w ust. 1 pkt 2 wskazywany jest na podstawie oświadczeń składanych zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Zarządzenia. 

§ 8 

1. W ewaluacji jakości działalności naukowej uwzględnia się publikacje, które na podstawie 

afiliacji zaliczane są do dorobku naukowego Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie. 

2. W przypadku publikacji z więcej niż jedną afiliacją lub braku informacji o niej, autor 

publikacji składa stosowne oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 10 do Zarządzenia. 

§ 9 

1. Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

zawierające informacje na temat związku między wynikami badań naukowych lub prac 

rozwojowych, przygotowuje się w oparciu Rozporządzenie ws. POL-on.   

2. Propozycje opisów wpływu, o których mowa w ust. 1, przygotowywane są przez Zespoły  

na podstawie propozycji przedstawionych przez Koordynatorów Dyscyplin uzyskanych 

z Rad Naukowych Kolegiów. 

§ 10 

1. Zespoły ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej poszczególnych dyscyplin zostaną  

powołane w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.  

2. Zobowiązuje się Kierownika Działu Ewaluacji i Wsparcia Informatycznego Nauki  

do zorganizowania szkolenia z zakresu ewaluacji działalności naukowej dla członków  

Zespołów.  

§ 11 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.  

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

       Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


