
  

  

 
 
 
 

 
 

UMCS (Lublin/PL) i CWTS (Leiden/NL) zapraszają na konferencję pt.: 
 

Na drodze do doskonałości: jak znaleźć, przyciągnąć i 
zaangażować wschodzące gwiazdy w nauce? 
 

On the road to excellence: how to find, attract and engage rising stars 
in science? 
 

ECOTECH-COMPLEX, UMCS, Lublin 

 21 września, 2021 

 
 

  9.30 – Kawa i rejestracja 

10.00 – Powitanie 

10.10 – Słowo wstępu, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS 

10.20 – Using bibliometrics in research management and evaluation in the context of internationalization  

 and evaluation by discipline (incl. Q&A), Mark Neijssel, MSc, bibliometric consultant, CWTS 

11.00 – Polish Universities: bibliometric monitoring of excellence in research (incl. Q&A), Ed Noijons, PhD,  senior 

scientist and deputy director of CWTS 

11.40 – Przyszłość ewaluacji nauki w Polsce: zarządzanie nauką jako wspólnotą badaczy, (ang. Future of research 

evaluation in Poland: Toward managing science as a collective activity),  

dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM 

12.20 – Przerwa kawowa 

13.00 – Zespół badawczy: wspólnota zasilana ciekawością, (ang. Scientific excellence in practice – Research team: 

joint excitement for science), prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, UMCS, 

13.20 – W poszukiwaniu siebie w nauce. Od badań nad terapią choroby wątrobowej przy użyciu komórek macierzystych, 

po badania uwzględniające Mind- Body Medicine. (ang. Scientific excellence in practice – In search of myself 

in science. From research on stem cell therapy for liver disease to research involving Mind-Body Medicine, dr 

hab. Agnieszka Banaś-Ząbczyk, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski 

13.40 – Budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w nowo powstałych uczelniach wschodniej Polski na 

przykładzie Uniwersytetu w Białymstoku, (ang. Scientific excellence in practice – Building interdisciplinary 

research teams in newly established universities in eastern Poland - the example of the University of 

Białystok), dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku 

14.00 – Dyskusja plenarna 

14.30 – Podsumowanie, dr J. Mizgajski, Boniface/Partner regionalny of CWTS 

14.45 – Oficjalne zakończenie, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMSC 

15.00 – Lunch 


