Ewaluacja jakości
działalności naukowej

www.kul.pl

PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE EWALUACJI
 Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności
naukowej

www.kul.pl

WYMOGI
EWALUACJI
 Zatrudnienie co najmniej 12 pracowników
prowadzących działalność naukową w danej
dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy, wedle stanu na koniec ostatniego roku
danego okresu ewaluowanego
 Pod uwagę brane są osiągnięcia wszystkich
pracowników prowadzących działalność naukową
w ramach dyscypliny

www.kul.pl

PRACOWNIK PROWADZĄCY
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

 Nauczyciel akademicki
zatrudniony w grupie
pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
 Pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż
powyższe jeżeli faktycznie prowadzi działalność
naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych
dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N

www.kul.pl

PRACOWNIK PROWADZĄCY
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ - OŚWIADCZENIA

Deklarowanie maksymalnie 2 dyscyplin
Udział czasu w dyscyplinie liczony w przedziałach: 25%/50%/75%/100%, ale
gdy jedna z zadeklarowanych dyscyplin nie podlega ewaluacji – limit
publikacji dla ewaluowanej zwiększany jest o 25%, i wówczas:
3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50%/ 50% ,
4 sloty – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a
nieewaluowanej 25%.
Udział procentowy w zadeklarowanych dyscyplinach można zmieniać w
każdym momencie (nie ma dwuletniej karencji)
Wyliczenie liczby N w poszczególnych latach odbywa się wedle stanu na
dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją
www.kul.pl

KRYTERIA EWALUACJI
Kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej
artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych
materiałach z międzynarodowych konferencji;
monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich
monografiach;
patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe.
Kryterium II - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie
konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez
NCN, NCBR oraz w ramach NPRH;
komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SzWiN;
Kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem
administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.
www.kul.pl

WAGA KRYTERIÓW
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PUBLIKACJE - ARTYKUŁY

www.kul.pl

PUBLIKACJE - MONOGRAFIE
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PREFERENCJE DLA HST

Punktacja jak dla monografii z wykazu Poziom I:
monografii naukowych ocenionych pozytywnie przez KEN –
max. 5 monografii w danej dyscyplinie naukowej
Zwiększona liczba monografii i redakcji naukowych do 20%
liczby 3N (w innych dyscyplinach 5% liczby 3N)

PUBLIKACJE - REDAKCJA
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PUBLIKACJE - ROZDZIAŁY
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PUBLIKACJE - WSPÓŁAUTORSTWO

PUBLIKACJE - WSPÓŁAUTORSTWO

PUBLIKACJE – WSPÓŁAUTORSTWO (2017-2018)

LIMITY PUBLIKACJI
Limit publikacji naukowych w danej dyscyplinie naukowej dla osób, które nie
zostały uwzględnione przy określeniu liczby N, ale prowadziły działalność
naukową i były zatrudnione w sposób ciągły w ewaluowanym podmiocie na
podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 12 miesięcy i osób, które w
okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej
prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską
– wynosi:
– nie więcej niż 20%*3N.
Limit publikacji naukowych autorstwa albo współautorstwa poszczególnych
pracowników prowadzących działalność naukową wynosi:
– nie więcej niż 4 sloty publikacyjne w zależności od wymiaru etatu i udziału
czasu pracy w dyscyplinie,
ALE:
limit monografii naukowych, limit redakcji naukowych monografii oraz
limit rozdziałów w takich monografiach wynosi:
– nie więcej niż 2 sloty publikacyjne.

PODZIAŁ OSIĄGNIĘĆ
2017-2018/2019-2020

W ewaluacji za lata 2017-2020 suma udziałów jednostkowych za uwzględniane
w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:
artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020
monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje
naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020
– nie może być większa niż 2-krotność liczby N
Pozostałą liczbę osiągnięć (1N) można wypełnić jedynie artykułami naukowymi
za lata 2017-2018 – punktowanymi według wykazu czasopism z 2017 r.

PATENTY i PRAWA OCHRONNE
100 pkt – w przypadku patentu europejskiego albo patentu przyznanego za
granicą w co najmniej jednym z państw należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
75 pkt – w przypadku patentu przyznanego przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
50 pkt – w przypadku patentu udzielonego przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej albo uzyskanego za granicą przez podmiot inny niż
oceniany, lecz który to patent został udzielony na skutek działalności naukowej
pracownika podmiotu poddającego się ewaluacji
30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego
podmiotowi poddającemu się ewaluacji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej albo za granicą
Limit osiągnięć wynosi – 1N

KRYTERIUM II
 projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe,
finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub
organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowe Centrum Nauki;
 projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki;
 usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora
szkolnictwa wyższego i nauki;
 komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

KRYTERIUM II
1 punkt będzie przyznawany za każde:
50 000 zł sumy środków finansowych na realizację projektów realizowanych
samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo realizowanych przez grupę
podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot
należący do systemu szkolnictwa wyższego;
25 000 zł sumy środków finansowych na realizację projektów, jeżeli projekt jest
albo był realizowany przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany
podmiot, której liderem jest podmiot nienależący do systemu szkolnictwa
wyższego i nauki;
10 000 zł sumy przychodów osiągniętych przez ewaluowany podmiot albo inny
podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych z tytułu komercjalizacji wyników badań
naukowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu usług
badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa
wyższego i nauki. – ale limit punktów 10N
Progi obniżone o 50% dla HST

KRYTERIUM II

Punktację w ramach kryterium zwiększa się w następujących przypadkach:
o 400% – w przypadku projektów finansowanych przez Europejską Radę do
Spraw Badań Naukowych (European Research Council);
o 200% – w przypadku projektów finansowanych w ramach programów
ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w
ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów;
o 50% – w przypadku innych projektów niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych
przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe

KRYTERIUM III
Nowy model ewaluacji wprowadza do systemu nowe kryterium oceny jakości
działalności naukowej: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie
społeczeństwa i gospodarki.
Kryterium opiera się o studium indywidualnych przypadków, która pozwala na
rzetelny pomiar i jego ocenę. Metoda ta została sprawdzona w Wielkiej Brytanii,
gdzie od 2014 r. w ramach Research Evaluation Framework ewaluuje się w ten
sposób oddziaływanie działalności badawczo-rozwojowej
Wyszukiwarkę zgłoszonych opisów wspływu (z podziałem na dyscypliny) można
znaleźć pod adresem:
https://impact.ref.ac.uk/casestudies/search1.aspx

OKRES PRZEJŚCIOWY – SANKCJE

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w
ewaluacji w ramach dyscypliny (3N) zmniejsza się o 3 w
przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność
naukową uwzględnionego w liczbie N, który w okresie objętym
ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24
miesiące i nie był autorem ani współautorem żadnego z
osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie
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OKRES PRZEJŚCIOWY – SANKCJE

Sankcji dotyczącej braku publikacji nie stosuje się w
przypadku pracowników, którzy przebywali co najmniej przez
24 miesiące w okresie objętym ewaluacją na urlopie
bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie
rodzicielskim lub urlopie wychowawczym.
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OKRES PRZEJŚCIOWY – SANKCJE

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w
ewaluacji w dyscyplinie naukowej (3N) zmniejsza się o 6
– dla każdego pracownika prowadzącego działalność
naukową, który w okresie objętym ewaluacją był
zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
wskazał dyscyplinę w oświadczeniu, ale nie złożył
oświadczenia, o zaliczeniu do N
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OKRES PRZEJŚCIOWY – SANKCJE

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w
ewaluacji zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie, w której w
podmiocie prowadzona jest działalność naukowa – dla każdego
pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie
objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co
najmniej 24 miesiące i nie wskazał dyscypliny w oświadczeniu
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OKRES PRZEJŚCIOWY – „N0”

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę
publikacji naukowych/ osiągnięć artystycznych
uwzględnianych przy ocenie Kryterium I w
dyscyplinie zmniejsza się o 3 w przypadku każdego
pracownika, który w okresie objętym ewaluacją był
zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36
miesięcy i nie był autorem ani współautorem
żadnego z osiągnięć naukowych/artystycznych
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Dział Ewaluacji i Monitoringu Działalności Naukowej
Więcej informacji o dziale i jego działaniach na stronie www

Pytania mogą Państwo zadać:
•
•
•

www.kul.pl

osobiście w siedzibie działu:
ul. Chopina 27, pok. 509
telefonicznie: (81) 445 31 97
poprzez e-mail: dem@kul.pl

Oferta szkoleń z zakresu:
•
•
•

systemu ewaluacji jakości
działalności naukowej,
systemu POL-on,
systemu PBN.

