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ZE 1 dziedzina nauk humanistycznych

Współpraca ze
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ZE 4 dziedzina nauk rolniczych
ZE S dziedzina nauk społecznych
ZE 6 dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
ZE 7 dziedzina nauk teologicznych
ZE 8 dziedzina sztuki
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Zadania KEN

KEN

Komisja Ewaluacji Nauki
Wykres Gantt'a
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Największe natężenie
prac – przełom 2020/2021
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Modele ewaluacji jakości działalności naukowej KEN

Stopień
parametryzacji

System
ekspercki

System
mieszany

System
parametryczny

kryteria parametryczne (1, 2),
oraz kryteria eksperckie (3, A+)

Poszerzona ocena ekspercka w kryterium 3. Podejście eksperckie zastosowano
również w ocenie dyscyplin naukowych pretendujących do kategorii A+.
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Kogo oceniamy?

KEN

Rodzaje ocenianych podmiotów:
automatycznie:
 uczelnie akademickie,
 instytuty PAN,
 instytuty międzynarodowe.
na wniosek:
 uczelnie zawodowe,
 instytuty badawcze,
 inne podmioty.

Ocena dotyczy około 100.000 pracowników oraz około
1.000.000 zdarzeń.
Proces ewaluacji prowadzi KEN, czyli 31 specjalistów z
różnych dyscyplin, oraz eksperci, którzy reprezentują
5
środowisko naukowe, a także pracownicy DN MNiSW i OPI.

Przepisy wykonawcze do Ustawy 2.0

KEN

1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 w sprawie
sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych.
Obydwa dokumenty przygotował Departament Nauki w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
DN przygotował również przewodnik po ewaluacji jakości
działalności naukowej, dostępny na stronie internetowej
MNiSW.
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Ewaluacja jakości działalności naukowej

KEN

Ustawa 2.0
Art.

265. 4. Ewaluację

przeprowadza

się w

ramach

dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na

dzień

31

grudnia

roku

poprzedzającego

rok

przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników
pracowników
prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie,…

Rewolucja w ewaluacji i kategoryzacji!
7

Ewaluacja jakości działalności naukowej

KEN

Podmiot naukowy - Uczelnia
Wydział 1

Wydział 2

Wydział 3

Wydział 4

…

Dyscyplina 1
Dyscyplina 2
Dyscyplina 3
Dyscyplina 4
…

Dotychczasowa ewaluacja dotyczyła jednostek naukowych,
czyli wydziałów.
Aktualna ewaluacja dotyczy dyscyplin, czyli struktur
transwersalnych w stosunku do wydziałów. Poziom
odpowiedzialności za stan naukowy podmiotu przeniesiono
wyżej, do sfery zarządzania uczelnią.
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Ewaluacja jakości działalności naukowej

KEN

Ustawa 2.0
Art. 265. 12. Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej
osoby mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż 2
dyscyplin,
dyscyplin przy czym dane osiągnięcie może być
wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i
tylko w ramach jednej dyscypliny.
Art. 266. 1. Ewaluację przeprowadza się co 4 lata.
2. Ewaluacja obejmuje okres 4 lat poprzedzających rok jej
przeprowadzenia.
Ustawa zakłada wielodyscyplinowość naukowców, a
osiągnięcia można zgłaszać za okres 4 lat.
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Ewaluacja jakości działalności naukowej

KEN

Liczbę
Liczbę N pracowników podmiotu prowadzących działalność naukową
w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, którzy złożyli
stosowne oświadczenia, ustala się (stan: 31 grudnia każdego roku
objętego

ewaluacją)

jako

średnią

arytmetyczną

liczby

tych

pracowników w poszczególnych latach z okresu objętego
ewaluacją,

w przeliczeniu

na pełny wymiar czasu pracy,

z

uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem
działalności naukowej w tej dyscyplinie.

Obserwujemy w podmiotach podlegających ewaluacji
zmianę struktury zatrudnienia związaną z optymalizacją
10
liczby N

Poprzednia versus nowa ewaluacja
Poprzednia ewaluacja

Nowa ewaluacja

Kryteria

Kryteria

K1 (intensywne)
K2 (ekstensywne)
K3 (intensywne)
K4 (ekstensywne)

--

..

KEN

K1 (intensywne)
K2 (intensywne)

-------------

•

K3 (ekstensywne)

W nowej ewaluacji 2 spośród 3 kryteriów mają charakter intensywny.
Wzrasta znaczenie liczby N!
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Ewaluacja jakości działalności naukowej

KEN

Kryteria ewaluacji:
K1:
K1: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej
działalności;
K2:
K2: efekty finansowe badań naukowych i prac
rozwojowych;
K3:
K3: wpływ działalności naukowej na
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Kategoryzacja – wartości referencyjne: RA, RB+, RB;
kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.
12

Kryterium 1 (intensywne)

KEN

K1: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności w zakresie
1. artykułów naukowych w czasopismach i w recenzowanych materiałach
konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie;
2. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych
niezamieszczonych w wykazie;
3. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w
wykazie, redakcji naukowych i rozdziałów w takich monografiach;
4. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w
wykazie, redakcji naukowych i rozdziałów w takich monografiach;
5. przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory
użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.
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Kryterium 2 (intensywne)

KEN

K2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
1. projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe,
finansowanych w trybie konkursowym:

• przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
• z udziałem środków UE, EFTA, innych źródeł zagranicznych, NCN, NCBiR;
2. projektów finansowanych w ramach NPRH;

3. komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub
know-how związanego z tymi wynikami;
4. usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących

do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
14

Kryterium 3 (ekstensywne)

KEN

K3: wpływ
wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i
gospodarki na podstawie:

opisów
wpływu wyników badań naukowych, prac rozwojowych, albo
opisów wpływu
działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej, na:
• gospodarkę, funkcjonowanie administracji publicznej,

• ochronę zdrowia, kulturę i sztukę,
• ochronę środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo i obronność państwa,

• inne czynniki wpływające na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
które sporządza się na podstawie dowodów tego wpływu, tzn. raportów,
publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
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Wartości referencyjne: RA, RB+, RB

KEN

KEN określa dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej po jednym
zestawie wartości
wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ oraz B.
B
Wartości referencyjne określa się, biorąc pod uwagę:
1. osiągnięcia ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach
naukowych i artystycznych w zakresie podstawowych kryteriów
uzyskane w okresie objętym ewaluacją,
2. pozycję nauki polskiej w skali międzynarodowej w poszczególnych
dyscyplinach naukowych i artystycznych. W dyscyplinach naukowych

pozycję tę określa się na podstawie informacji pochodzących z
międzynarodowych baz danych bibliometrycznych.
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KEN
Algorytm porównania z wartością referencyjną R

Porównanie dyscypliny X z wartością referencyjną
referencyjną R:
R

porównanie ocen dla każdego z 3 kryteriów z osobna:
Oi(X)↔Oi(R)→Pi ; i=1,2,3
dyscypliny naukowe otrzymują punkty Pi w zakresie <-1 , +1>
O1(X)

O1(R)

P1(X,R)

O2(X)

O2(R)

P2(X,R)

O3(X)

O3(R)

P3(X,R)

V(X,R)

17

Porównanie oceny dyscypliny X z wartością referencyjną
referencyjną R

KEN

Założenia i symbole:
Oi(X) – ocena dyscypliny X w zakresie i-tego kryterium
Oi(R) – wartość referencyjna w zakresie i-tego kryterium

Możliwe przypadki

Pi(X,R)
Oi(X) ≥ Oi(R)
ΔO = Oi(X) – Oi(R)

Pi(X,R)
Oi(X) < Oi(R)
ΔO = Oi(R) – Oi(X)

0 ≤ ΔO < G

ΔO/G

– ΔO/G

ΔO ≥ G

1

-1

P(X,R)
1
ΔO

-G
G
-1

G – próg pełnego przewyższenia
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Porównanie oceny dyscypliny X z wartością referencyjną R

KEN

Całkowity wynik

punktowy V (X,R) porównania dyscypliny
Xz
dyscypliny naukowej
na
wartością referencyjną
wartością
referencyJną R:
R
V(X,R) = W1× P1(X,R) + W2× P2(X,R) + W3× P3(X,R)
Kryterium oceny (Ki)

Waga kryterium (Wi) [%]
Dziedzina nauk
humanist.
Dziedzina nauk
społecznych
Dziedzina nauk
teologicznych

Dziedzina nauk
ścisłych i
przyrodniczych
Dziedzina nauk
medycznych i nauk
o zdrowiu

Dziedzina
Dziedzina nauk
nauk
inżynieryjnych
inżynieryjnych ii
technicznych
Dziedzina
Dziedzina nauk
nauk
rolniczych
rolniczych

Dyscypliny
artystyczne

K1: Poziom naukowy
prowadzonej działalności

70

60

50
50

80

K2: Efekty finansowe
badań naukowych lub
prac rozwojowych

10

20

35
35

-

K3: Wpływ działalności
naukowej na
funkcjonowanie
społeczeństwa i
gospodarki

20

20

15
15

20
19

Kategoria A+ (wysokie wymagania)

KEN

Kandydatem do kategorii A+ jest dyscyplina naukowa lub artystyczna,
która:
1. została zaliczona do kategorii naukowej A,
A
2. uzyskała w zakresie K1
K1 ocenę nie niższą niż próg
próg procentowy ustalony
przez KEN w stosunku do najwyższej oceny w danej dyscyplinie,
próg procentowy (co najmniej 80%) zależy od pozycji nauki polskiej w danej
dyscyplinie w międzynarodowych bazach o największym zasięgu.
Ocenę ekspercką przeprowadza się na podstawie:
• międzynarodowego znaczenia osiągnięć naukowych albo artystycznych
w zakresie K1, dla rozwoju tej dyscypliny,
• wpływu osiągnięć naukowych albo artystycznych w zakresie K1, na
rozwój cywilizacyjny, w tym rozwój kultury i sztuki,
• jakości i efektów tej działalności w porównaniu do wiodących
20
europejskich ośrodków naukowych o zbliżonym potencjale naukowym.

KEN

Wykaz wydawnictw monografii naukowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych.

§ 2. Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe, zwanych dalej „wydawnictwami”:

wymagania
wymagania na
na 80
80 punktów
punktów
1) spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez
stosowanie:
a) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie
nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z
wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE
COPE – Committee on
Publication Ethics),
b) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii
naukowych lub monografii pod redakcją naukową.
21

Wykaz wydawnictw monografii naukowych

KEN

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych.

§ 2. cd.

wymagania
wymagania na
na 200
200 punktów
punktów
2) spełniających warunki, o których mowa w pkt 1, oraz:
a) publikujących recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny
wkład w rozwój
wkład
rozwój światowej
światowej nauki,
nauki
b) prowadzących politykę wydawniczą przyczyniającą się do
upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,
c) uznawanych za wiodące
wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem
pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących wydawnictwa,
d) stosujących jednolite standardy kwalifikowania monografii
naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację
22
monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

KEN

Wykaz wydawnictw monografii naukowych

§ 3. Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie list wydawnictw sporządza projekt
wykazu wydawnictw i przypisuje wydawnictwom,
o których mowa w § 2:
1) pkt 1 – 80 punktów;
2) pkt 2 – 200 punktów.

Wykaz dwupoziomowy nie spełnia
spełnia oczekiwań środowiska
naukowego!
KEN ma w planach rozważenie propozycji:
1) wykazu trzy lub czteropoziomowego,
2) przygotowanie programu wsparcia dla polskich wydawnictw naukowych pn.
„doskonałość wydawnicza”.
23

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych

KEN

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych.

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:
międzynarodowe
międzynarodowe bazy
bazy danych
danych
1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej
międzynarodowej bazie:
bazie
a) Scopus – jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego,
b) Science Citation Index Expanded,
c) Social Sciences Citation Index,
d) Arts & Humanities Citation Index,
e) Emerging Sources Citation Index;

24

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych

KEN

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:
konferencje
konferencje międzynarodowe
międzynarodowe
2) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych,
międzynarodowych ujęte w
międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku
konferencji uwzględnionej w The Computing Research and Education
Association of Australasia (CORE),
CORE
program WCN
3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w
ramach programu „Wsparcie
Wsparcie dla czasopism naukowych”,
naukowych
baza danych ERIH+
2. Wykaz czasopism może obejmować zagraniczne czasopisma naukowe
ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences (ERIH+)
ERIH+ oraz nieujęte w bazach, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych
czasopism.
25

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych

KEN

§ 8. 1. Oceny czasopism naukowych dokonuje się na podstawie analizy
obejmującej wyliczone w poszczególnych dyscyplinach naukowych
wartości
wartości centylowe na podstawie wartości wskaźników
wskaźników wpływu
wpływu dla
czasopism naukowych:
1) Scopus
a) Source Normalized Impact per Paper (SNIP),
b) CiteScore (CS),
c) Scimago Journal Rank (SJR);
2) WoS
a) Journal Impact Factor (JIF),
b) Article Influence (AI),
c) Category Normalized Citation Impact (CNCI),
wyliczonego z wykorzystaniem artykułów opublikowanych w
okresie 5 lat kalendarzowych przed rokiem, w którym ustala się
26
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§ 8. 2. Czasopismom naukowym posiadającym wyliczoną wartość
wartość centylową
centylową
wskaźnika wpływu
wskaźnika
wpływu przypisuje się:
1) 200 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 97;
2) 140 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 90, ale mniej niż 97;
3) 100 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 90;
4) 70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;
5) 40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;
6) 20 punktów, jeżeli wartość centylowa jest mniejsza niż 25.
3. Czasopismom naukowym, którym przypisano w dyscyplinach naukowych na
podstawie tego samego wskaźnika wpływu inną liczbę punktów, na podstawie
średniej arytmetycznej tych punktów, przypisuje się liczbę punktów najbliższą
tej średniej.
4. Czasopismom naukowym nieposiadającym wyliczonej wartości danego
wskaźnika wpływu w poszczególnych dyscyplinach naukowych przypisuje się 20
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punktów.
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Wyznaczenie liczby punktów na podstawie średniej arytmetycznej
budzi uzasadnioną wątpliwość środowiska naukowego!
KEN wychodząc naprzeciw postulatom środowiska wprowadził:
1. pojęcie dyscypliny wiodącej
wiodącej dla czasopism naukowych, której waga
wynosi 75%,
2. wyznaczanie poziomu punktowego czasopisma na podstawie średniej
średniej
ważonej
ważonej dla wszystkich czasopism, dla których różnica oceny w
przypisanych dyscyplinach wyniosła co najmniej 2 poziomy.

Powyższe rozwiązanie zostało zastosowane do około 3000 czasopism i
przyniosło pozytywne rezultaty.
rezultaty
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Czasopismo ma przypisanych 8 dyscyplin naukowych (dyscyplina
wiodąca nr 1):
Przykład 1
1

2

3

4

5

6

7

8

100

70

40

40

40

40

40

40

Średnia arytmetyczna = 51,25 ; wynik: 40 pkt
Średnia ważona = 86,07 ; wynik: 100 pkt

Przykład 2
1

2

3

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

70

70

40

Średnia arytmetyczna = 85 ; wynik: 100 pkt
Średnia ważona = 95,71 ; wynik: 100 pkt

. - .......
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Pozycja nauki polskiej na arenie
międzynarodowej to nasza wspólna
odpowiedzialność

Dziękuję za uwagę
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