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Plan prezentacji

§ Pojęcie ‘impact’ i jego wprowadzenie
§ Ewaluacja w REF 
§ Ewaluacja ‘impact’
§ Anatomia ‘impact case study’
§ Zmiany związane z wprowadzeniem ‘impact’
§ ‘Impact’ poza REF

■ Naukometria
■ Badania

szkolnictwa
wyższego

■ Perspektywa
dyskursywna
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I. Wprowadzenie do tematyki II. Perspektywy badawcze



Pojęcie ‘impact’ i jego wprowadzenie do ewaluacji

For the purposes of the REF, impact is defined as an effect on, 
change or benefit to the economy, society, culture, public policy or 
services, health, the environment or quality of life, beyond academia

HEFCE et. al. (2012)

“            ”      • RAE/REF – charakterystyka (Hicks 2012)
• Jednostka oceny: ~ wydział
• Częstotliwość: 4-6 lat
• Sposób ewaluacji: ocena koleżeńska

• Przejście od RAE do REF 
• debata o bibliometryce
• wprowadzenie ‘impact’ jako główna zmiana

• 2014 r. – pierwszy REF
• Inne zmiany: jednostki oceny (UoAs), ‘praktycy’ w komisjach
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Ewaluacja w REF
• Cel: dystrybucja podstawowych środków z HEFCE (QR funding) – 2 mld funtów
• Efekt: dystrybucja prestiżu, wpływ na codzienną praktykę
• REF w liczbach: 36 komisji, 52 tys naukowców ze 155 uniwersytetów

poddanych ocenie, prawie 190 tys zgłoszonych do oceny tekstów, koszt 60 mln
funtów, 

Outputs: teksty naukowców
Environment: opis środowiska badawczego
Impact: impact case study + opis środowiska
‘impact’

Wszystkie elementy oceniane w skali:  1*, 
2*,3*, 4* Outputs

65%

Environnent
15%

Impact
20%

ELEMENTY OCENY
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Ewalucja ‘impact’
• Wprowadzenie kryterium poprzedzone badaniem wstępnym (pilot)
• Kryteria oceny: zasięg, wartość (reach and significance)
• 2 elementy: Opis środowiska (20%) + Case Study (1 na ~10 naukowców – 80%) 
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Anatomia Impact Case Study
• Szerokie rozumienie ‘impact’: wpływ na postawy, zachowania, debatę publiczną, ‘wpływ

negatywny’
• Wpływ dowolnie zlokalizowany geograficzne
• Oparty na badaniach o wartości co najmniej 2* 
• Badania przeprowadzone przez 1 naukowca lub zespół
• Zaistnienie wpływu poparte dowodami
• Wpływ związany z nauczaniem akademickim wykluczony
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Zmiany związane z wprowadzeniem ‘Impact’

• Wyłonienie się sektora zarządzania związanego z ‘impact’ (oraz zmiany w istniejących
strukturach)
• Szkolenia z ‘impact’ od najniższych stopni kariery

• Konieczność planowania badań z uwzględnieniem ich wpływu
• Finansowanie uzależnione od uzyskania ‘impact’
• Zbieranie informacji o ‘impact’ na bieżąco

• Zmiana w postrzeganiu aktywności zaliczanych do uzyskiwania ‘impact’
• Więcej poświęcago im czasu
• Więcej ‘prestiżu’
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‘Impact’ poza REF

Systemy zawierające ocenę ‘wpływu’ badańw jakiejś formie

• Wielka Brytania: ESRC (‘Research Impact’)
• UE: Horyzont2020 (’Public Engagement’), HERA (‘Potential Impact’)
• Australia: ARC NISA -2017 (‘Research Engagement’, ‘Research Impact’)
• Holandia: Dutch Standard Evaluation Protocol (‘Narrative’)
• Francja: AERES (‘impact’)
• Szwecja : VINNOVA (‘impact’, ‘user-driven research’)
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Perspektywy badawcze
• Naukometria: 

• klarowanie kryteriów przy ocenie nowego aspektu badań (Lamont 2012) 
• szansa na podważenie efektu Mateusza
• prawo Campbella i ‘ogrywanie systemu’

• Badania Szkolnictwa Wyższego: 
• czym jest ‘doskonałość’ naukowa, natura pracy naukowej
• efekty zarządzania przez audyt
• miejsce ‘impact agenda’ w ‘akademickim kapitalizmie’ (Szadkowski, 2015)

• Perspektywa dyskursywna: 
• wyłonienie się pojęcia ’impact’ w danym momencie historycznym – genealogia

(Foucault 1984)
• dookreślenie pojęcia ‘impact’ – problematyzacja (Foucault 1998)
• nowy gatunek akademickiego tekstu – case study (genre analysis)
• techniki retoryczne zmierzające do potwierdzenia ‘impact’
• zmiany w ‘etosie’ badacza/badaczki (Amossy 2001)
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