
Uchwała nr 2/7/2021 

Rady Naukowej Dyscypliny  

Inżynieria Mechaniczna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 marca 2021 roku 

w sprawie: zaopiniowania doraźnej strategii rozwoju dyscypliny naukowej 

inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

w roku 2021 

Na podstawie § 37 ust. 10 pkt 2 i pkt 3 Statutu UPP oraz § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu 

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria mechaniczna pozytywnie opiniuje doraźną 

strategię rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2021. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Doraźna strategia rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stanowi integralny załącznik podjętej 

uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Naukowej 

 Dyscypliny inżynieria mechaniczna 

 Prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz 
 



Cele operacyjne i harmonogram realizacji doraźnej strategii rozwoju dyscypliny Inżynieria Mechaniczna w 2021 r. pozwalającej na 
osiągnięcie kategorii A w najbliższej ocenie parametrycznej 

Obszar Cele operacyjne Grupa docelowa objęta 
działaniem 

Działania Osoby odpowiedzialne Wskaźniki/ 
rezultaty 

Termin 
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Zwiększenie liczby publikacji i 
ich jakości (punktów), 
zwłaszcza przez pracowników 
z bardzo małą liczbą 
punktów, którzy nie 
wypełniają slotów 
(Przygotowywanie publikacji 
o liczbie punktów >= 100). 

Pracownicy KIB o bardzo 
małej liczbie punktów 
niewypełniający slotów. 

Wsparcie merytoryczne, 
motywacyjne i  
finansowe w zakresie 
tłumaczeń i korekt 
językowych (środki KIB, RID, 
rezerwa Dziekana). 
 

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych 
Kierownik Katedry, 
Prodziekan ds. nauki 
 

Wartość slotu 
publikacyjnego powyżej 
70 punktów 

marzec - 
listopad 2021 r. 
co miesiąc  

Koordynowanie procesu 
gromadzenia oświadczeń 
upoważniających dany 
podmiot do wykazania 
osiągnięcia w ramach 
dyscyplin oraz bieżąca analiza 
punktów uzyskanych przez 
pracowników 

Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny. 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej 
inżynieria mechaniczna 

Okresowe raportowanie 
przez członków Zespołu ds. 
ewaluacji 

Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny. 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej 
inżynieria mechaniczna, 
Prodziekan ds. nauki 
 

Wypełnienie slotów oraz 
wartość punktowa 
slotów 

od końca marca 
2021 r. co  
miesiąc, do 
listopada 2021 r. 

Zwiększenie zakresu 
współpracy z naukowcami z 
pokrewnych dyscyplin z UPP i 
innych uczelni (również z 
dyscypliny IM) 

Pracownicy Katedry 
Inżynierii Biosystemów 

Informacja na seminarium, 
rozmowy motywacyjne, 
współwsparcie 
finansowania wspólnych 
publikacji za min. 100 pkt 

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych  
Kierownika Katedry, 
Prodziekan ds. nauki 

Publikacje wieloautorskie 
za co najmniej 100 pkt 

Proces ciągły 

Optymalizacja punktów 
uzyskanych przez 
pracowników pod kątem 
oceny ewaluacyjnej 
dyscypliny – uzgodnienie 
rozdziału punktów 

Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny 

Bieżące zebrania z grupami 
badawczymi w celu 
optymalizacji punktów w 
ramach dyscypliny 
optymalnego rozkładu 
punktów w ramach ich 
wspólnych publikacji 

Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny. 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej 
inżynieria mechaniczna 
Prodziekan ds. nauki 
 

Okresowa aktualizacja 
listy punktów i slotów 
uzyskiwanych przez 
pracowników 

Do listopada 
2021 r. 
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Motywowanie pracowników 
i wspieranie działań 
związanych z aplikowaniem o 
środki na prace badawcze. 

Przygotowanie informacji o 
realizowanych projektach 
obejmujących badania 
naukowe lub prace 
rozwojowe, komercjalizację 
wyników badań naukowych i 
usług badawczych. 

 

Pracownicy KIB, 
Kierownicy zespołów 
naukowo-dydaktycznych, 
Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny. 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej 
inżynieria mechaniczna, 
Kierownik Katedry. 
 

Warsztaty metodyczne. 
 
 
 
 
 
Charakterystyka efektów 
finansowych realizowanych 
projektów naukowych, prac 
rozwojowych, usług 
badawczych, konsultacje 
naukowe,  
 

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych, 
Dyrektor Instytutu, 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej IM 
Prodziekan ds. nauki 

Aktualizacja bazy POLON, 
lista realizowanych 
projektów w ramach 
dyscypliny wraz z oceną 
skutków finansowych. 

marzec – 
kwiecień 2021 r. 

Aktualizacja bazy danych 
biblioteki UPP oraz kont PBN. 

Pracownicy KIB. Motywowanie i 
przypominanie, seminaria 
poświęcone systemom 
komputerowym 
wspomagającym 
uaktualnianie oraz kontrolę 
prac 

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych 
Zespół ds. ewaluacji 
dyscypliny 

Aktualizacja i 
uzupełnianie baz 
bibliotecznych 

od marca 2021 r. 
co miesiąc, do 
grudnia 2021 r. 
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Wyznaczenie dwóch 
najważniejszych osiągnieć do 
ewaluacji dyscypliny 

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych, 
Kierownik Katedry, 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej IM, 
Prodziekan ds. nauki 

Zebranie dokumentacji do 
opracowania DWÓCH 
najważniejszych osiągnięć  

Kierownicy pracowni 
naukowo-dydaktycznych, 
Dyrektor Instytutu, 
Przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej IM, 
Prodziekan ds. nauki 

Osiągnięcia dyscypliny w 
kontekście 
funkcjonowania 
społeczeństwa i 
gospodarki 

marzec – 
czerwiec 2021 r. 

 


