
Analiza Wpływu Społecznego w 

Polsce



• The Australian Research Council (ARC) opisuje Wpływ Społeczny jako:

− W wytycznych ARC Wpływ Społeczny jest zdefiniowany jako::

o Widoczny wkład badań w gospodarkę, społeczeństwo, kulturę, bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny 

lub usługi publiczne, zdrowie, środowisko lub jakość życia, wykraczający poza wkład w środowisko 

akademickie.

• University of York, UK opisuje Wpływ Społeczny jako:

− Wpływ Społeczny to efekt, jaki badania mają poza środowiskiem akademickim. „…kiedy wiedza generowana 

przez nasze badania przyczynia się, przynosi korzyści i wpływa na społeczeństwo, kulturę, nasze środowisko i 

gospodarkę”

− Rodzaj wpływu, jaki mogą mieć twoje badania, jest specyficzny dla każdego projektu i dlatego, podobnie jak 

badania, wpływ jest szeroki i zróżnicowany. Niektóre z kluczowych obszarów wpływu badań obejmują:

o Wpływ kulturowy

o Wpływ ekonomiczny

o Wpływ środowiska

o Wpływ społeczny

o Wpływ na zdrowie i samopoczucie

o Wpływ i zmiana polityki

o Skutki prawne

o Rozwój technologiczny

Co to jest Wpływ Społeczny?



Zbudować i wzmocnić reputację swojej instytucji

• dla społeczeństwa, studentów zagranicznych, strategicznych partnerów międzynarodowych, rządów, organizacji finansujących

Wspierać rozwój narracji studiów przypadku wpływu na potrzeby krajowej ewaluacji

Wzbogacić wnioski o granty i narracje o dowody wpływu badań

Wzbogacić aplikacje dotyczące awansu i zatrudnienia dzięki analizom wpływu

Dlaczego Wpływ Społeczny jest Istotny?

Naukowcy i organizacje badawcze wykazują szerszy wpływ swojej 

działalności badawczej na społeczeństwo, aby:



Wyzwania związane z wykazaniem wpływu społecznego

• Wpływ badań jest zróżnicowany, a wpływ społeczny trudny 

do zdefiniowania

• Obecna metoda, studia przypadków wpływu, jest 

pracochłonna i wiąże się z dużym obciążeniem 

administracyjnym

• Dane i spostrzeżenia dotyczące badań i wpływu społecznego 

gromadzone są w wielu różnych formach i źródłach

• Istniejące rozwiązania nie są zintegrowane z przepływami 

pracy użytkowników



• Academic-Industry Collaboration Impact

• Patent Impact

• Media Impact

• PlumX metrics



Policy documents - Polska (2017-2021)



Top5 Policy Cited Publications w Polsce (2017-2021)
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Źródło danych

• Policy data is pochodzą z 

• Overton to największy na świecie przeszukiwany indeks policy 

documents, wytycznych, publikacji think tanków i dokumentów 

roboczychPolicy docs from 150 countries (see map)

• 485k policy docs cytuje 2.5M 

publikacji w narzędziu SciVal



Cele Zrównoważonego Rozwoju



Horizon Europe



Cele Zrównoważonego Rozwoju

We wrześniu 2015r. 193 kraje zgodziły

się przyjąć zestaw globalnych celów w

celu wyeliminowania ubóstwa, ochrony

planety i zapewnienia wszystkim

dobrobytu. Times Higher Education

(THE), Vertigo Ventures, Elsevier i inni

współpracowali przy opracowywaniu

zapytań wyszukiwania reprezentujących

badania w pierwszych 16 celach

zrównoważonego rozwoju. Pełne

szczegóły metodologii dla każdego

zapytania wyszukiwania SDG są

dostępne na stronie DigitalCommons

Data.

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/87txkw7khs/1


Cele Zrównoważonego w Polsce (2017-2021) 



Cele Zrównoważonego w Polsce (2017-2021) 



THE Impact Ranking



• Monitorowanie wpływu badań naukowych poprzez bibliometrię jest dobrze ugruntowane i wykorzystywane

• Alternative metrics zyskują na popularności i mogą być wykorzystywane do różnych celów:

− Zademonstrowanie specjalistycznej wiedzy,

− Zwiększenia zasięgu i zaangażowania,

− Transferu wiedzy i innowacji.

• Policy Citations:

− Związane z potencjalnym wpływem na społeczeństwo poprzez wpływ na kształtowanie polityki,

− Policy Citations może pomóc naukowcom i uniwersytetom w realizacji możliwości dostania się do komitetów 

tworzących wytyczne,

• Patents - spojrzenie na proces innowacji

− Patenty oraz ich cytowania prezentują wpływ na innowacje

• Media mentions - zależy od śledzonych źródeł mediów i ich reputacji/zasięgu

• Social Media metrics - postrzegane jako interesujące, ale o ograniczonej przydatności przy podkreślaniu 

wpływu 

Wartość różnych źródeł danych



Zautomatyzowane gromadzenie informacji



Dziękuję!
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