
 
 

 
Zarządzenie Nr R-73/2008 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 1 grudnia 2008 r. 

 
 

w sprawie powołania Komisji ds. Oceny  
i Odbioru Wyników Badań Naukowych 

 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Powołuję Komisję ds. Oceny i Odbioru Wyników Badań Naukowych, 

zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: 
 

Przewodniczący:   -  prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER 
        Prorektor ds. Nauki 

Z-ca przewodniczącego:  - dr hab. inż. Jerzy WARMIŃSKI, prof. PL 
Członkowie:   - prof. dr hab. Ewa BOJAR  

- dr hab. Marzenna R. DUDZIŃSKA, prof. PL  
- prof. dr hab. Grzegorz GŁADYSZEWSKI  
- dr hab. inż. Andrzej GONTARZ, prof. PL 
- dr hab. inż. Marek JAKUBOWSKI, prof. PL  
- prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO 

     - dr inż. Jerzy PODGÓRSKI  
     - dr hab. Anna RAKOWSKA, prof. PL  

- dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI, prof. PL 
- prof. dr hab. Witold STĘPNIEWSKI 
- dr hab. Paweł ZHUKOWSKI, prof. PL 

Sekretarz:    - mgr Anna MAŁYSZEK. 
 

§ 2. 
 

Do zadań Komisji należeć będzie: 
1) roczna analiza przeprowadzonych przez zespoły wydziałowe ocen 

działalności statutowej na podstawie złożonych sprawozdań; 



2) przegląd obowiązujących kryteriów przydziału poszczególnych rodzajów 
„grantów wewnętrznych” na dany rok; 

3) przegląd obowiązującego systemu sprawozdawczości oraz regulaminu 
oceny; 

4) przeprowadzenie indywidualnej oceny wykonanych prac badawczych 
przez poszczególnych grantobiorców za dany rok sprawozdawczy; 

5) opracowanie indywidualnych opinii dotyczących poszczególnych 
grantobiorców odnośnie dalszego finansowania; 

6) roczna ocena katedr w zakresie efektywności prowadzonych badań 
naukowych oraz kształcenia kadry; 

7) opracowanie dla Rektora raportu dotyczącego efektywności wykorzystania 
przyznanych środków na działalność statutową i dofinansowanie badań 
własnych w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku 
podlegającemu ocenie. 

 
§ 3. 

 
Komisja, w składzie powołanym w § 1 niniejszego zarządzenia, działa  

do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

§ 4. 
 

Traci moc Zarządzenie Nr R-43/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji  
ds. Oceny i Odbioru Wyników Badań Naukowych.  

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2008 r. 
 
 
 

    
  
       R e k t o r 

 
 

           Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 
 
 

 


