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Często zadawane pytania - Indeks

Często zadawane pytania - Indeks
Nowe pytania należy zgłaszać w ramach Elektronicznego Systemu Zgłoszeń
Pytania merytoryczne
Pytania merytoryczne są to pytania kierowane do odpowiednich resortów nadzorujących. Odpowiedzi
na pytania merytoryczne umieszczane są na stronie dopiero po zatwierdzeniu przez odpowiedni resort
nadzorujący. Pytanie może jednak pojawić się na liście jeszcze przed uzyskaniem odpowiedzi. W takim
wypadku wyświetlany jest komunikat:„Trwa przygotowanie odpowiedzi na pytanie.”

Pytania techniczne
Pytania techniczne są to pytania kierowane do Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego
Instytutu Badawczego.

Pytania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz udzielone na nie odpowiedzi zamieszczane są na
stronach każdego z modułów.
Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika
z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
ﬁnansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu
Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę
przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne,
czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby. Ta ochrona wyklucza możliwość ich
publicznego dostępu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami
ﬁnansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.
W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, aby zwolnić
kierownika jednostki z obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających
z realizacji projektów o tym charakterze, z umowy zawieranej w tej sprawie musi wynikać, że mamy
do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie
poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacja podlegającą ochronie na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa, będzie ona oceniana zgodnie z przepisami określonymi w § 20
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2015). Komisja Komitetu na podstawie oceny
informacji zawartych w ankiecie i opinii z przeprowadzonej w siedzibie jednostki naukowej oceny,
przeprowadzonej przez zespół ewaluacji w skład, którego wchodzić będą eksperci posiadający
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
w tym także eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, podejmie uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki
naukowej.
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Indeks często zadawanych pytań
Administracja
Ankieta jednostki
Biblioteki naukowe
Dane osobowe
Doktoranci:
Wykaz
Pomoc materialna
Dotacje:
Dotacje dla szkolnictwa wyższego
Dotacje statutowe
Efekty praktyczne
Elektroniczny system zgłoszeń
Import
Infrastruktura
Instytucje
Instytucje kościelne
Jednostki naukowe
Uczelnie niepubliczne
Uczelnie publiczne
Integracja GUS
Inwestycje
Kierunki studiów
Uprawnienia
Uruchomione studia
Konferencje naukowe
Konta w systemie
Laboratoria badawcze
Nadawane stopnie naukowe
Nadawane tytuły naukowe
Nagrody i wyróżnienia
Nieruchomości
ORPPD
Osiągnięcia artystyczne
Oświadczenie o zgodności danych
Patenty i prawa ochronne
Pracownicy
Projekty naukowe
Raporty
Sprawozdania i ankiety
Ankieta EN-1
Sprawozdania ﬁnansowe
Sprawozdania uzupełniające GUS
Sprawozdanie z działalności uczelni
Studenci:
Wykaz
Pomoc materialna
Studia doktoranckie
Uprawnienia do nadawania stopni
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Wdrożenia wyników badań
Wdrożone systemy jakości
Wydawanie czasopisama
Wynik ﬁnansowy jednostek naukowych
Zgłoszenia - Elektroniczny System Zgłoszeń
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