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Ankieta jednostki za lata 2013-2016
Ankieta jednostki opracowana została w oparciu o podpisane rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono
podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154). Zakres danych
Ankiety, który będzie zgodny z obszarem określonym przez rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce,
będzie pochodził bezpośrednio z systemu POL-on. Działanie to ma na celu ograniczenie
konieczności wprowadzania przez Państwa ponownie zaraportowanych już do POL-on
informacji.
Przejdź do systemu POL-on

Ogólne zasady funkcjonowania ankiety






Ankietę jednostki naukowej może złożyć wyłącznie jednostka, która została
zarejestrowana w systemie POL-on
Rejestracja jednostki (wprowadzenie jej do systemu POL-on) prowadzona jest przez
pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy nadają jednemu z
pracowników jednostki rolę INST_ADM (dla jednostek szkół wyższych) oraz
INST_NAUK_ADM (dla jednostek naukowych - patrz:Rejestracja w systemie POLon). Rola ta umożliwia zarządzanie danymi jednostki oraz przyznawanie praw
użytkownikom z tej jednostki.
Złożyć (stworzyć) ankietę jednostki może jedynie ta jednostka, która została określona
jako jednostka naukowa 1).
Wszystkie czynności związane ze stworzeniem i złożeniem ankiety może
przeprowadzić tylko użytkownik posiadający w systemie rolę
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA nadaną w kontekście danej jednostki lub całej
instytucji.

Podstawy prawne oraz inne materiały
Lp

Nazwa dokumentu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej
1 jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29
2
czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Miejsce
przechowywania
treść
rozporządzenia
treść
rozporządzenia

Pobierz specyfikację dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki
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Opis poprzedniego modułu ankiety jednostki 2009-2012 dostępny jest na stronach starej
pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/ankieta-jednostki
1)
Pole powinno być zaznaczone wyłącznie wtedy, jeśli jednostka prowadzi w sposób ciągły
badania naukowe lub prace rozwojowe oraz spełnia definicję jednostki naukowej zawartą w
Ustawie o zasadach finansowania nauki.
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Przyjęte rozwiązanie architektoniczne
Ankieta jednostki naukowej zostanie zrealizowana bezpośrednio w systemie jako moduł
POL-on.
Zalety rozwiązania:
 Bazowanie na informacjach dotychczas wprowadzonych przez jednostki w Systemie
Informacji o Nauce - systemie teleinformatycznym;
 Brak synchronizacji danych pomiędzy wieloma systemami;
 Wykorzystanie istniejących interfejsów POL-on;
 Możliwość pracy z danymi przez wielu użytkowników w tym samym czasie;
 Wykorzystanie obecnego mechanizmu autoryzacji użytkownika – istniejące konta i
role użytkowników 2)
 Masowe zasilanie danych – wykorzystanie dostępnych interfejsów masowego
wprowadzania danych.
Informacje, które zostały już zarejestrowane w systemie, a które pokrywają się z
zakresem danych wymaganych na potrzeby Ankiety jednostki będą wyświetlane
bezpośrednio z systemu POL-on, z istniejących już wykazów. Działanie to ma na celu
ograniczenie konieczności wprowadzania przez Państwa ponownie zaraportowanych już do
POL-on informacji. W celu umożliwienia Państwu dodatkowej weryfikacji stworzone zostaną
dedykowane interfejsy użytkownika oraz raporty powiązane wyłącznie z procesem składania
danych na potrzeby kategoryzacji.
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Prosimy o zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących technicznej strony rozwiązania poprzez
Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Masowe wprowadzanie danych
Obszary, które nie pokrywają się z zakresem gromadzonym w systemie POL-on będą musiały
zostać dodatkowo uzupełnione przez jednostki naukowe. W tym celu zostaną opracowane
dedykowane interfejsy umożliwiające rejestrację i edycję danych. Przewidywane jest
udostępnienie interfejsów do masowego zasilania danych poprzez użycie generowanych z
systemu szablonów w formacie xlsx z możliwością ich uzupełnienia i ponownego wgrania
(dla jednostek nie posiadających odpowiedniego zaplecza informatycznego) oraz rozszerzenia
API REST w Polon.

Publikacje z PBN

Do ankiety pobrane zostaną również dane już zgromadzone w systemie Polska Bibliografia
Naukowa (PBN). System PBN zostanie rozbudowany o dane i mechanizmy niezbędne do
przygotowania wymaganego sprawozdania z dorobku naukowego w okresie kategoryzacji.
Do powodzenia całego przedsięwzięcia kluczowe jest zapewnienie pełnej integracji danych o
pracownikach naukowych, ich zatrudnieniu oraz publikacjach pomiędzy systemami POL-on i
PBN.
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Proces wysłania i korekty ankiety

2)

Role i uprawnienia – w celu zarzadzania i nadzorowania ankietą wymagane będzie
posiadanie roli Administratora ankiety jednostki. Użytkownicy obecnie posiadający
uprawnienia do zarządzania poszczególnymi rejestrami takimi jak np. pracownicy, projekty
naukowe itp. będą w ramach tych uprawnień mogli uzupełniać i edytować dane również w
zakresie informacji wymaganych przez ankietę jednostki. W celu uzupełnienia jednak nowych
z punktu widzenia Systemu Informacji o Nauce zakresów danych (np. dzieła
architektoniczne) konieczne będzie nadanie uprawnień do nowo powstałych ról.
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Harmonogram ankiety jednostki
Harmonogram ankiety uzależniony jest od postępów prac nad Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Z uwagi na fakt, iż Ankieta bazować będzie na stanie rejestrów systemu POL-on planujemy
częściowe udostępnianie dla Państwa nowych funkcjonalności (działów) ankiety już od
listopada br, tak byście mogli Państwo możliwie jak najwcześniej zweryfikować i
przygotować dane konieczne do kategoryzacji. Kolejne części ankiety zamierzamy
udostępniać etapami, by dać Państwu możliwie jak najwięcej czasu na weryfikację i
uzupełnienie danych. Nie będziemy czekać z udostępnieniem pełnej wersji ankiety do
momentu zakończenia prac, bo znacząco skróciłoby to czas potrzebny na jej wypełnienie oraz
ewentualne korekty nieprawidłowości.Równolegle odpowiednie funkcjonalności
udostępniane będą również na środowisku testowym. Nie przewidujemy możliwości importu
danych ze środowiska testowego do produkcyjnej wersji systemu.
Informacje o aktualnych zmianach wprowadzonych w systemie:
Rejestr zmian systemu POL-on

Harmonogram dostosowania systemów POL-on / PBN do potrzeb
przyszłorocznej oceny jednostek naukowych
Oprogramowanie będzie wdrażane równolegle na środowisku produkcyjnym i testowym
(https://polon-demo.opi.org.pl/)
W dniu 24.11.2016 udostępniona została wersja 9.0 systemu POL-on zawierająca zestaw
dodatkowych funkcji, umożliwiających przygotowanie dotychczas wprowadzonych danych
do potrzeb przyszłorocznej oceny jednostek naukowych (tryb edycji i podglądu wybranych
działów bez możliwości wysłania) .
W ramach zaktualizowanego oprogramowania dostarczone zostały następujące
funkcjonalności:






Główne menu ankiety z podziałem na działy i integracją z poszczególnymi modułami
systemu POL-on wchodzącymi w skład ankiety, dla których występuje pokrycie
większości informacji w obecnej wersji systemu;
System uprawnień do obsługi ankiety, w tym rola administratora ankiety w jednostce
(INST_OCENA_PARAMETRYCZNA);
Możliwość zainicjowania nowej ankiety jednostki w wersji roboczej;
Zestaw raportów PDF/XML umożliwiających podgląd danych zakwalifikowanych z
poszczególnych modułów systemu POL-on do poszczególnych działów ankiety w
zakresie części B:
o Dział 1: Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
o Dział 3: Działalność innowacyjna
o Dział 4: Dzieła artystyczne
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Dział 5: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk ścisłych i
inżynierskich)
o Dział 6: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk o życiu)
o Dział 7: Uprawnienia do nadawania stopni
o Dział 10: Międzynarodowe i krajowe projekty
o Dział 13: Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury
o Dział 16: Wykaz wydawanych przez jednostkę naukową czasopism
naukowych
o Dział 17: Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
o Dział 18: Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
dokonane przez inne podmioty
Nowe moduły na potrzeby zbierania danych do ankiety jednostki:
o Dzieła architektoniczne i wzornicze
o Aplikacje wyników badań
o Najważniejsze osiągnięcia jednostki
Rozszerzone interfejsy systemu POL-on dla potrzeb ankiety jednostki:
o Zestawienie złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N;
o Masowa edycja oświadczeń o zaliczeniu do liczby N
o Czasopisma wydawane przez jednostkę
o Dzieła artystyczne
o Działalność innowacyjna (patenty i prawa ochronne)
o Wdrożenia wyników badań
Udostępnienie informacji o wnioskach na dotację statutową z lat 2013-2016 z systemu
OSF ( data złożenia wniosku oraz liczba pracowników z wniosku) w module Dotacje
statutowe.
o







GRUDZIEŃ
W grudniu wdrożone zostały dodatkowe modyfikacje w zakresie:




Masowego interfejsu do wykluczania pracowników z N0 oraz wskazywania dziedziny
/ dyscypliny dominującej w okresie objętym ankietą;
Rozszerzenie modułu Projekty naukowe o dodatkowe atrybuty na potrzeby
kategoryzacji;
Wykonanie Części A ankiety: 1. Dane jednostki 2. Informacja o Kierowniku jednostki
3. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu;

STYCZEŃ
W styczniu wprowadzono modyfikacje w zakresie:





Masowego zasilania działów „dzieła architektoniczne lub wzornicze” przy pomocy
plików zewnętrznych;
Raportu roboczego w formacie XML/PDF z działu 2 Publikacje naukowe i
monografie naukowe;
Raportu PDF symulacji wyliczenia liczby N;
Modyfikacji umożliwiającej pracownikowi z rolą
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w wydziale uczelnie edycję działu 2 ankiety;
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Rozszerzenie działu 7 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w
zakresie sztuki o informację dotyczącą liczby postępowań przeprowadzonych na
podstawie każdego uprawnienia w okresie objętym ankietą
Udostępnienia działu 14 Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz twórczości artystycznej
Udostępnienia nowych pól w dziale 16 Wykaz wydawanych przez jednostkę
czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism
naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
Udostępnienia działu 8 Rozwój kadry naukowej
Udostępnienia działu 14 członkostwo we władzach oraz pełnione funkcje w
zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych, pełnione funkcje redaktora naczelnego czasopisma naukowego
znajdującego się na liście JCR oraz członkostwo w zespołach eksperckich
Operacja wykluczania z ankiety wybranych działów, dla których brak informacji do
zaraportowania

LUTY
W lutym wprowadzono modyfikacje w zakresie:




Rozbudowy systemu PBN do potrzeb kategoryzacji (utworzenie oddzielnego modułu
do zarządzania danymi publikacji i monografii na potrzeby ankiety jednostki);
Raportu XML/PDF z działu 12 Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i
wdrożone międzynarodowe systemy jakości;
Udostępnienia działu 9 Mobilność naukowców

MARZEC
W marcu planowane jest wdrożenie dodatkowych modyfikacji w zakresie:








Operacji wysłania całej ankiety
Operacji oznaczania działów jako gotowe
Rozszerzenie opcji dodawania załączników do ankiety (skany dokumentów) o
mechanizm importu masowego Zgodnie z decyzją MNiSW przekazywanie danych
faktur w sposób masowy będzie mogło odbywać się poza systemem, na
elektronicznych nośnikach danych
Rozszerzenie operacji dodawania załączników z interfejsu użytkownika o możliwość
wgrania więcej niż jednego pliku podczas jednej operacji.
Weryfikacji w ankiecie czy jednostka powinna być oceniana jako niejednorodna
Mechanizm importu masowego w plikach xlsx osiągnięć artystycznych
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Dokumenty
Reguły weryfikacji danych
Poniższy plik zawiera opis reguł ankiety jednostki dotyczących następujących obszarów:






















Aplikacje
Audyt
Czasopisma
Członkostwa pracowników jednostki
Działalność innowacyjna
Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w tym Dzieła z zakresu architektury
krajobrazu)
Dzieła artystyczne
Efekty praktyczne
Infrastruktura
Kierownik jednostki
Laboratoria i wdrożone systemy jakości
Mobilność naukowców
Najważniejsze osiągnięcia jednostki
Ogólne
Projekty naukowe
Publikacje i monografie naukowe
Raport liczby N
Rozwój kadry naukowej
Uprawnienia jednostki do nadawania stopni
Wdrożenia
Zatrudnienia

Reguły - aktualna wersja 4.1

Reguły - archiwalne wersje
Reguły - wersja 4.0
Reguły - wersja 3.0
Reguły - wersja 2.0
W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie prezentują się w
raporcie

Karta wdrożenia i aplikacji
Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim
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Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie Jednostki
Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN

Podręcznik użytkownika systemu PBN
Podręcznik użytkownika PBN

Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w
których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych

treść rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w
sprawie Systemu Informacji o Nauce

treść rozporządzenia

Materiały z konferencji
Materiały z konferencji dostępne na stronach serwisu informacyjnego POL-on
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Instrukcje i wyjaśnienia
Definicje i wyjaśnienia
Część istotnych definicji i wyjaśnień z punktu widzenia oceny parametrycznej możecie
Państwo znaleźć na stronie: definicje i wyjaśnienia
Pracownik jednostki
Przez pracownika jednostki rozumiemy osobę, która znajduje się na wykazie działu B1
ankiety jednostki.



Instrukcje techniczne
Zagadnienia merytoryczne

Aktualnie dostępne instrukcje techniczne:













Jak sprawdzić pracowników zaliczonych do liczby N na dany dzień (np. dzień
złożenia wniosku o dotację statutową) w systemie POL-on
Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety
Przekształcenia jednostek w kontekście raportowania dorobku w ankiecie
Obsługa danych współdzielonych w ankiecie
Przekazywanie skanów i kopii dokumentów
Przygotowanie ankiety do wysłania
Algorytm weryfikacji jednostek niejednorodnych w ankiecie wraz z określeniem
wymaganego zakresu danych
Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina i dyscyplina
dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy)
Pobieranie danych o publikacjach do ankiety z systemu PBN
Przykładowe grafy ilustrujące raportowanie oświadczeń pracowników o zaliczeniu do
liczby N
Masowe wprowadzanie danych
Raportowanie danych o zatrudnieniach pracowników B+R w POL-on

Aktualnie dostępne zagadnienia merytoryczne:









Dziedzina wiodąca
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby
pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub
prac rozwojowych
Informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa
Pracownicy zaliczeni do liczby N
Pracownicy pobrani raportu działu B1
Jednostki niejednorodne
Dziedzina dominująca oraz wykluczenie z N0
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Pracownicy zaliczeni do liczby N
§ 13.1. Ważona liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1–5, łącznie z
liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 i 11–13,
uwzględnianych przy kompleksowej ocenie, nie mogą być większe niż:
(3N-2N0)*T/48
gdzie:
N – oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników
zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych
przez tych pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o przyznanie środków
finansowych na działalność statutową;
N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez
co najmniej 3 lata w okresie objętym ankietą i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć
naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem: pracowników
inżynieryjno-technicznych; pracowników inżynieryjnych i technicznych; pracowników,
którzy w okresie objętym ankietą przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem,
udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138), albo pobierali zasiłek chorobowy lub
świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną
chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat;
T – oznacza liczbę miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki.
2. Liczbę (3N-2N0)*T/48 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3. Pracownikami, o których mowa w ust. 1, są w przypadku:
1) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – pracownicy, o
których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownicy naukowo-techniczni i
inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach
naukowych lub pracach rozwojowych,
2) jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – pracownicy, o których mowa w art. 87
pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r.
poz. 572, 1311 i 1933),
3) instytutów badawczych – pracownicy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311),
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2154
4) pozostałych jednostek – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych – zwani dalej „pracownikami
jednostki”.
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4. Liczba N jest określana:
1) na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w
ankiecie, zawierających informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia,
2) według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na
działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą
– i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o
których mowa w pkt 2, chyba że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w
jednostce.
5. W przypadku zmniejszenia liczby N, o którym mowa w ust. 4, jednostka dokonuje w
ankiecie szczegółowego wyjaśnienia powodów zaistniałych różnic.
6. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także do jednostek:
1) które nie składały wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
w roku objętym ankietą,z tym że do określenia liczby N uwzględnia się pracowników
jednostki zatrudnionych w danym roku przy prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według
stanu na dzień 31 grudnia danego roku objętego ankietą;
2) o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, z tym że do określenia liczby N w latach
poprzedzających rok wprowadzenia zmian organizacyjnych, w których jednostka ta nie
składała wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, przyjmuje
się liczbę pracowników jednostki ustaloną na dzień wejścia w życie zmian organizacyjnych.

Jednostki, które składały wniosek o dotację statutową
W celu sprawdzenia, którzy pracownicy zostaną uwzględnieni w liczbie N jednostki
naukowej w procesie parametryzacji należy na wykazie złożonych oświadczeń o zaliczeniu
do liczby N (Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do
liczby N) oznaczyć następujące właściwy filtr w ramach Najczęściej stosowane ścieżki
filtrowania danych
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Jednostki, które nie składały wniosku o dotację statutową
W celu sprawdzenia, którzy pracownicy zostaną uwzględnieni w liczbie N jednostki
naukowej w procesie parametryzacji należy na wykazie złożonych oświadczeń o zaliczeniu
do liczby N (Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do
liczby N) oznaczyć następujące właściwy filtr w ramach Najczęściej stosowane ścieżki
filtrowania danych

Reguła pobierania danych do raportu symulacji N
Uwaga
Symulacja wyliczeń liczby N nie jest informacją końcową. Ostateczna liczba N liczona będzie
w systemie wspomagającym proces ewaluacji jednostek naukowych (SEDN). Obecne
wyliczenie ma jedynie charakter informacyjny.
Liczba N liczona jest dla poszczególnych lat wchodzących w zakres ankiety jednostki.
Dla roku sprawdzane jest czy jednostka składała wniosek o dotację statutową czy nie (dane z
OSF)
REGUŁA 1 - Jednostka składała wniosek o dotację. Bierzemy pod uwagę wszystkich
pracowników którzy:







posiadali aktywne warunki na datę złożenia wniosku (DD.MM.RRRR - data z OSF)
(dla rocznego) złożyli oświadczenie na rok następny niż rok złożenia wniosku
(RRRR+1) AND data złożenia oświadczenia ⇐ data wniosku AND data końca
oświadczenia > data wniosku
(dla bezterminowego) okres obowiązywania oświadczenia zawiera w sobie datę
złożenia wniosku
są pracownikami-badawczo-rozwojowymi
bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką poprzez oświadczenie o zaliczeniu do N

rok = null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; data końca)
rok = not null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; data końca) AND rok=
RRRR+1
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REGUŁA 2 - Jednostka NIE składała wniosku o dotację. Bierzemy pod uwagę wszystkich
pracowników którzy:




posiadali aktywne zatrudnienie na datę 31.12.RRRR
są pracownikami-badawczo-rozwojowymi
bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w warunkach zatrudnienia w
polu „Przypisanie do jednostki”

REGUŁA 3 - Jednostka przekształcona. Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników
którzy:




posiadali aktywne zatrudnienie na datę przekształcenia
są pracownikami badawczo-rozwojowymi
bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w warunkach zatrudnienia w
polu „Przypisanie do jednostki”\

Sprawdzamy dane dla każdego z lat (RRRR) wchodzących w zakres ankiety. Daną regułę dla
roku stosujemy gdy:
REGUŁA 1:



został złożony wniosek o dotację statutową AND
data przekształcenia jednostki ⇐ data złożenia wniosku o dotację statutową OR data
przekształcenia jednostki = null (nie było przekształcenia)

REGUŁA 2:



jednostka nie składała wniosku o dotację statutową AND
data przekształcenia jednostki ⇐ porównywany rok OR data przekształcenia jednostki
= null (nie było przekształcenia)

REGUŁA 3:


data przekształcenia > porównywany roku

Przejdź aby zobaczyć wszystkie reguły weryfikacji danych ankiety jednostki
Założenie: Ankieta jednostki składana za okres 2013.01.01 - 2016.12.31
Data złożenia
oświadczenia

Okres
obowiązywania

2012.06.01

2013

2013.06.01

2013

2013.06.01

2014

Czy
uwzględniane w Opis dodatkowy
N
Oświadczenie roczne składane przez
Nie
okresem ankiety
Oświadczenie roczne składane w
Nie
danym roku na ten sam rok
Tak
Oświadczenie roczne składane w
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2016.06.01

2017

Tak

danym roku (objętym ankietą) na rok
następny
Oświadczenie roczne składane w
danym roku (objętym ankietą) na rok
następny

Oświadczenia roczne brane przy wyliczaniu licz N
Założenie: Ankieta jednostki składana za okres 2013.01.01 - 2016.12.31
Data złożenia oświadczenia Okres obowiązywania N dla roku
<2013.01.01 - 2013.12.31> 2014
2013
<2014.01.01 - 2014.12.31> 2015
2014
<2015.01.01 - 2015.12.31> 2016
2015
<2016.01.01 - 2016.12.31> 2017
2016
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Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i
złożenia ankiety
Zakładanie i obsługa kont systemu POL-on opisana została na stronie:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konta_w_systemie

INST_OCENA_PARAMETRYCZNA - Administrator ankiety jednostki, dysponujący
możliwością założenia i ostatecznego wysłania ankiety, możliwością generowania danych do
wszystkich działów ankiety oraz edycją wybranych działów.
Role z dostępem do edycji
Role z dostępem do podglądu
(domyślnie LUB)
(domyślnie LUB)
A. DANE PODSTAWOWE
1. Okres objęty
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
ankietą
NA
2. Dane jednostki INST_ADM, INST_NAUK_ADM
INST_ADM, INST_NAUK_ADM
3. Informacja o
Kierowniku
INST_PR, INST_NAUK_PR
jednostki
4. Informacja o
przeprowadzeniu
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
w jednostce
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
NA, INST_ADM,
obowiązkowego , INST_ADM, INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_ADM
zewnętrznego
audytu
B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY
1. Zatrudnienie INST_PR, INST_NAUK_PR,
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
przy realizacji
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA NA, INST_ADM,
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badań
naukowych lub
prac
rozwojowych
2. Publikacje
naukowe i
monografie
naukowe
3. Działalność
innowacyjna
4. Dzieła
artystyczne
5. Dzieła
architektoniczne
lub wzornicze
6. Dzieła z
zakresu
architektury
krajobrazu

Role z dostępem do edycji
Role z dostępem do podglądu
(domyślnie LUB)
(domyślnie LUB)
(jeśli w główce jest rola INST_PR lub INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_PR)

MANAGER_BIBLIOGRAFII lub
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGR
NA
AFII w systemie PBN
INST_PATENTY_ADM
INST_OSIAG_ART_ADM
INST_DZIELA_ARCH_ADM

INST_DZIELA_ARCH_ADM

INST_PATENTY_ADM,
INST_PATENTY_PODGLAD
INST_OSIAG_ART_ADM,
INST_OSIAG_ART_PODGLAD
INST_DZIELA_ARCH_ADM,
INST_DZIELA_ARCH_PODGLA
D
INST_DZIELA_ARCH_ADM,
INST_DZIELA_ARCH_PODGLA
D

INST_DR_DRHAB,
INST_DR_DRHAB_PODGLAD,
INST_PR, INST_PR_PODGLAD,
INST_NAUK_PR,
INST_NAUK_PR_PODGLAD,
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
NA
8. Rozwój kadry
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
naukowej
NA
INST_PR, INST_PR_PODGLAD,
INST_NAUK_PR,
9. Mobilność
INST_PR, INST_NAUK_PR,
INST_NAUK_PR_PODGLAD,
naukowców
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
NA
10.
Międzynarodowe
i krajowe
projekty
INST_PROJEKTY_NAUKOWE_AD INST_PROJEKTY_ADM,
obejmujące
M
INST_PROJEKTY_PODGLAD
badania naukowe
lub prace
rozwojowe
11. Członkostwo
INST_PR, INST_PR_PODGLAD,
pracowników we
INST_NAUK_PR,
INST_PR, INST_NAUK_PR,
władzach
INST_NAUK_PR_PODGLAD,
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
zagranicznych
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
lub
NA
7. Uprawnienia
do nadawania
stopni
INST_DR_DRHAB,
naukowych oraz INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
stopni w zakresie
sztuki
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Role z dostępem do edycji
(domyślnie LUB)
międzynarodowy
ch towarzystw,
organizacji i
instytucji
naukowych lub
artystycznych,
pełnienie funkcji
redaktorów
naczelnych
czasopism
naukowych
wymienionych w
części A wykazu
czasopism
naukowych, o
której mowa w §
16 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia, a
także udział w
jury konkursów
lub festiwali
artystycznych
12. Laboratoria
badawcze z
poświadczeniem
uprawnień i
wdrożone
międzynarodowe
systemy jakości
13. Udział w
tworzeniu
strategicznej
infrastruktury
badawczej
14. Praktyczne
efekty badań
naukowych lub
prac
rozwojowych
oraz twórczości
artystycznej
15. Informacja o
najważniejszych
osiągnięciach
jednostki w
okresie objętym
ankietą w

Role z dostępem do podglądu
(domyślnie LUB)

INST_LAB_ADM

INST_LAB_AD,
INST_LAB_PODGLAD

INST_INFR_ADM

INST_INFR_AD,
INST_INFR_PODGLAD

INST_PATENTY_ADM

INST_PATENTY_ADM,
INST_PATENTY_PODGLAD

INST_NAGRODY_ADM,
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
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Role z dostępem do edycji
(domyślnie LUB)
zakresie
pozostałych
efektów
działalności
naukowej i
artystycznej
16. Wykaz
wydawanych
przez jednostkę
czasopism
naukowych
zamieszczonych
w części A albo
C wykazu
czasopism
naukowych, o
których mowa
odpowiednio w §
16 ust. 2 pkt 1
albo 3
rozporządzenia
17. Wdrożenia
wyników badań
naukowych lub
prac
rozwojowych
18. Aplikacje
produktów
będących
wynikami badań
naukowych lub
prac
rozwojowych
prowadzonych w
jednostce
dokonane przez
inne podmioty
20. Informacja o
osobie
odpowiedzialnej
za sporządzenie
ankiety

Role z dostępem do podglądu
(domyślnie LUB)

INST_CZASOPISMA_ADM

INST_NAGRODY_ADM,
INST_NAGRODY_PODGLAD,
INST_OCENA_PARAMETRYCZ
NA

INST_PATENTY_ADM

INST_PATENTY_ADM,
INST_PATENTY_PODGLAD

INST_PATENTY_ADM

INST_PATENTY_ADM,
INST_PATENTY_PODGLAD

INST_OCENA_PARAMETRYCZNA

INST_OCENA_PARAMETRYCZ
NA
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Zasięg ról - poziom uczelni oraz jednostki podstawowej
W systemie POL-on istnieje możliwość przydziału niektórych ról oraz wyboru kontekstu
logowania na poziom centralny (uczelnia) oraz lokalny (wydziały). O dostępie do
poszczególnych danych decyduje struktura logiczna określona na poziomie wybranych relacji
pomiędzy obiektem (np. projektem naukowym, patentem, zatrudnieniem) oraz jednostką
przyporządkowania. Posiadając rolę nadaną na poziomie jednostki podrzędnej użytkownik
widzi (i może edytować) tylko te obiekty, które zostały powiązane z tą jednostką, nie widzi
natomiast obiektów powiązanych z całą instytucją (jednostką nadrzędną).
Istnieje też możliwość zawężenia zakresu widocznych na zestawieniach danych do danych dla
jednej jednostki poprzez filtr „aktualna jednostka” dostępny na górnym pasku menu aplikacji.

Dostęp do rejestru pracowników
Z punktu widzenia procesu złożenia ankiety jednostki szczególną rolę odgrywa poziom
uprawnień związanych z danymi pracowników naukowych. Z zatrudnieniem powiązane są
wszystkie elementy danych zbieranych o pracownikach w skali całego Systemu Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym. W ich skład wchodzą m.in. minima kadrowe, oświadczenia
o zaliczeniu do liczby N, uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Tylko te elementy
określają prawną relację pracownika z jednostką podrzędną (np. wydział. Ponieważ
zatrudnienie określane jest jako relacja pracownika z uczelnią, a nie jednostką podrzędną,
dlatego uprawnienie do rejestru pracowników (INST_PR) może być nadawane wyłącznie na
poziomie całej uczelni. Jednak dane pracowników mogą, za pomocą wspomnianych
elementów, zostać odfiltrowywane do poziomu wydziału.Na potrzeby ankiety jednostki
zostanie wprowadzonych szereg rozwiązań mających ułatwić pracę pracownikom z rolą
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA przypisaną do poziomu jednostki podstawowej, na
które składają się:




możliwość przypisywania warunków zatrudnienia (podrzędny element danych o
zatrudnieniu) do poziomu wydziału, rozumiany jako miejsce wykonywania prac B+R
edycja działów mobilność oraz członkostwa naukowców bez konieczności posiadania
roli INST_PR
możliwość wyboru kontekstu podczas logowania do jednostki podrzędnej (z
założeniem, że użytkownik posiada przy swoim koncie uprawnienia INST_PR lub
INST_PR_PODGLAD) z zawężeniem zakresu wyświetlanych danych do tej jednostki.
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Raportowanie dorobku jednostek
przekształconych
W Rozporządzeniu dotyczącym przyznawania kategorii występuje odniesienie do
następujących typów przekształceń jednostek:
§ 4.
1. Niezależnie od terminu określonego na podstawie § 3 ust. 7 jednostka:1) posiadająca
kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę, może złożyć ankietę
po upływie terminu określonego w
art. 19 ust. 4 ustawy;2) utworzona po ostatnim terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7,
może złożyć ankietę po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia;3) powstała w wyniku podziału
jednostki posiadającej kategorię naukową albo połączenia jednostek, z których co najmniej
jedna posiadała kategorię naukową, składa ankietę w terminie 60 dni od dnia:a) dokonania
zmian organizacyjnych,b) wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk – w
przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,c) wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego − w przypadku innej jednostki, posiadającej osobowość prawną;4) posiadająca
kategorię naukową, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki
albo części innych jednostek, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, może
złożyć ankietę w terminie, o którym mowa w pkt 3.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nowej jednostki, która, działając w
innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres
co najmniej 2 lat przed dniem utworzenia w tej formie organizacyjnej, oraz jednostki
utworzonej z wydzielonych organizacyjnie części innej jednostki albo innych jednostek
posiadających kategorię naukową.
§ 6. Zmiana nazwy jednostki niezwiązana ze zmianami organizacyjnymi, o których mowa w §
4 ust. 1 pkt 3 i 4, nie powoduje zmiany kategorii naukowej przyznanej tej jednostce
działającej pod dotychczasową nazwą.
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Typy przekształceń

UWAGA
Zgodnie z decyzje KEJN jednostka:



z której wydzielono inną jednostkę
do której włączono inną jednostkę

traktowana jest jako jednostka przekształcona z datą przekształcenia (wydzielenia,
włączenia).

UWAGA
Z punktu widzenia ankiety jednostki istotne są wyłącznie przekształcenia, które dotyczyły
bezpośrednio jednostki naukowej, tj. została wskazana w tzw. związanych historycznych
(Administracja > Instytucja > Związki historyczne)
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Raportowanie dorobku jednostek przekształconych w ankiecie
Główne założenia
1. Jednostka sprawozdaje się za pełny okres kategoryzacji z uwzględnieniem okresu
sprzed przekształcenia;
2. W dziale B1 jednostki powstałej po przekształceniu brani pod uwagę są wyłącznie
pracownicy przypisany do niej na dzień dokonania zmian organizacyjnych, co wynika
wprost z § 13.6.2 rozporządzenia
3. Tylko publikacje pracowników z działu B1 uznawane są jako jej dorobek. Publikacje
pracowników z jednostki sprzed przekształcenia, którzy nie zostali uwzględnieni w
dziale B1 będą traktowane jako publikacje obce w ramach określonych w
rozporządzeniu limitów dorobku spoza jednostki. W opisanych przypadkach
„podwójnej afiliacji” dorobek powinien zostać zaliczony dla obu jednostek.;
4. Założenia 1-3 są w pełni obsługiwane w ramach przygotowanego oprogramowania
ankiety w ramach głównego procesu obsługi na zasadach takich samych jak w
przypadku jednostek nieprzekształconych;
5. Z uwagi na brak jednoznacznych zapisów w rozporządzeniu określających zasady
przypisywania pozostałego dorobku w procesie wprowadzona zostanie obsługa w
ramach scenariusza ścieżki alternatywnej umożliwiająca jednostce składającej ankietę
w sposób elastyczny wskazywanie poszczególnych elementów dorobku pochodzącego
z jednostki przekształconej. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi przygotowane
zostanie również oprogramowanie w formie oddzielnej aplikacji możliwej do pobrania
przez wybrane jednostki, dla których nie możliwe było oprogramowanie w tak
krótkim czasie wszystkich możliwych wariantów przypisania dorobku w systemie
POL-on. Scenariusz alternatywny umożliwia przypisywanie dorobku w obszarze
danych dotyczących projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych,
wdrożeń oraz czasopism wydawanych przez jednostkę.
Weryfikacja, czy informacje o przekształceniu zarejestrowane w POL-on są poprawne i
kompletne
Z punktu widzenia składania ankiety jednostki kluczowe jest prawidłowe odnotowanie
informacji o przekształceniu w systemie POL-on.
Z tego względu dla jednostek powstałych w wyniku jakiegokolwiek przekształcenia należy
zweryfikować, czy przekształcenie zostało zarejestrowane prawidłowo w systemie POL-on.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości dane dotyczące przekształcenia muszą zostać
skorygowane.
Szczegóły weryfikacji i korekty danych przekształcenia

Weryfikacja, czy dla jednostki powstałej lub poszerzonej w wyniku przekształcenia
zarejestrowane są w systemie wszystkie dane pobierane do ankiety
Należy sprawdzić, czy w systemie zarejestrowane są prawidłowo wszystkie dane dotyczące
projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych, wdrożeń, nadanych stopni i
tytułów oraz czasopism wydawanych przez jednostkę składającą ankietę.
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Wykryte podczas tej weryfikacji braki lub nieprawidłowości należy uzupełnić lub
skorygować.(Szczegółowe instrukcje obsługi poszczególnych modułów znajdują się w
artykułach pomocy systemu dotyczących tych modułów Specyfikacja działów).

Weryfikacja, czy dla jednostek przekształconych, powiązanych z jednostką, dla której
jest składana ankieta, zarejestrowane są w systemie wszystkie dane, które powinny być
pobrane do ankiety jednostki powstałej w wyniku przekształcenia
UwagaPoniższa instrukcja dotyczy jednostek podrzędnych uczelni.
Należy sprawdzić, czy w systemie zarejestrowane są prawidłowo wszystkie dane dotyczące
projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych, wdrożeń, nadanych stopni i
tytułów oraz czasopism wydawanych przez przekształcone jednostki, powiązane związkami
historycznymi z jednostką składającą ankietę.
Wykryte podczas tej weryfikacji braki lub nieprawidłowości należy uzupełnić lub
skorygować (szczegółowe instrukcje obsługi poszczególnych modułów znajdują się w
artykułach pomocy systemu dotyczących tych modułów Specyfikacja działów). Ta czynność
może być wykonana przez użytkownika posiadającego uprawnienia do zarządzania
poszczególnymi modułami zdefiniowane na poziomie uczelni (instytucji głównej).
Wskazanie danych, które powinny zostać zaraportowane do ankiety jednostki spośród tych
zarejestrowanych w jednostkach historycznych możliwe będzie za pomocą dedykowanych
zestawień. Zestawienia te dostępne będą dla użytkownika posiadającego rolę
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w kontekście jednostki, która składa ankietę
jednostki.Szczegóły

Raportowanie danych jednostek przekształconych w dziale B2 ankiety w systemie PBN
Jednostki przekształcone mogą przenieść swój dorobek w systemie PBN do nowopowstałych
jednostek. W tym celu niezbędne jest posiadanie roli Importera Publikacji zarówno dla starej,
jak i dla nowej jednostki.
System umożliwia wyeksportowanie z jego zasobów pliku z całością dorobku starej jednostki.
Opcja ta znajduje się w Panelu głównym instytucji, w oknie w prawym dolnym rogu strony.
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W wyeksportowanym pliku, System Identifier prac są zamieniane w stosunku do ich
identyfikatorów w bazie (identyfikatory w samej bazie pozostają bez zmian). Zabieg ten
ma na celu zapobieganie nadpisywaniu się prac z tożsamymi identyfikatorami w zasobach
nowej jednostki do której plik będzie importowany (np. przy scaleniu jednostek możliwe jest
dodanie nowych prac bez obawy, że nasze identyfikatory prac zbiegną się z identyfikatorami
prac jednostki do której importujemy plik).
Przycisk „Eksport prac po przekształceniu” generuje w postaci pliku xml cały stan bazy danej
jednostki. W przypadku podziału jednostki, podziału prac pomiędzy jednostki
nowopowstałe należy dokonać już po wyeksportowaniu pliku, lokalnie. Nie ma
możliwości wyeksportowania w ten sposób poszczególnych prac.
Po weryfikacji zawartości pliku należy zaimportować go do nowopowstałej jednostki w
tradycyjny sposób.

Wskazanie danych, które powinny zostać
zaraportowane do ankiety jednostki spośród tych
zarejestrowanych w jednostkach historycznych
Akcja umożliwiająca przejście do zestawień osiągnięć jednostek historycznych dla jednostki,
która w okresie ankiety uległa przekształceniu dostępna będzie w przypadku spełnienia
następujących warunków (R_2918):





Rola do edycji: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA,
Rola do podglądu: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLAD,
OPI_PODGLAD,
Jednostka w okresie ankiety posiadała przekształcenie
Dla jednostki istnieje ankieta
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Opis działania
Użytkownik w pierwszej kolejności powinien zweryfikować czy dane w jednostkach
historycznych zostały uzupełnione Szczegóły. W przypadku gdy dane zostały uzupełnione,
wybór właściwych osiągnięć do ankiety jednostki możliwy jest za pomocą dedykowanych do
tego ekranów. Dostęp do nich posiada użytkownik z rolą
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w kontekście jednostki, która uległa przekształceniu i
składa ankietę jednostki.
Ścieżka do zestawień: Ankieta jednostki > jednostka przekształcona: Edytuj dane > Dział ..

Po wybraniu właściwego działu, który ma zostać edytowany zaprezentowany zostanie widok:
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Następnie należy na liście wskazać jednostkę, której dane chcemy zaprezentować

Na liście prezentują się dane spełniające warunki uwzględnienia osiągnięć w ankiecie Patrz
plik reguł. Przy pomocy checkboxów należy oznaczyć te, które zostały „przeniesione” do
nowej jednostki w ramach przekształcenia.
Gdy wszystkie właściwe pozycje zostały już oznaczone, należy zapisać ten stan przy pomocy
akcji „Zapisz dane do ankiety”.
W przypadku gdy już wcześniej plik taki został stworzony, użytkownik jest informowany o
tym fakcie odpowiednim komunikatem:
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Uwaga
Ponowny zapis pliku spowoduje nadpisanie już istniejącego.
Ważne: Wskazanie danych za pomocą powyższych instrukcji obejmuje następujące działy
ankiety:








B3 - Działalność innowacyjna
B4 - Dzieła artystyczne
B10 - Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace
rozwojowe
B14 - Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości
artystycznej
B16 - Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w
części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 15
ust. 1 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
B17 - Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Weryfikacja i korekta danych przekształcenia
Jednostka, która powstała lub została poszerzona w wyniku przekształcenia, powinna mieć o
tym wpis widoczny w danych podstawowych jednostki na zakładce Związki historyczne, na
pierwszej liście widocznej na tej zakładce.Wpis informuje o nazwie jednostki, która została
przekształcona, o typie przekształcenia oraz od dacie przekształcenia.
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Na tej samej zakładce, na drugiej, dolnej liście można także znaleźć informację o
jednostkach, na które dane jednostka sama została przekształcona.

Możliwe nieprawidłowości
I. Jeśli górna lista widoczna na zakładce Związki historyczne jest pusta, oznacza to, że:



w systemie POL-on nie zostało zarejestrowane przekształcenie, w wyniku którego
powstała lub została poszerzona dana jednostka
(lub) przekształcenie, w wyniku którego powstała lub została poszerzona dana
jednostka nie zostało zarejestrowane prawidłowo (to jest pominięto w nim wskazania
na daną jednostkę albo też zamiast przekształcenia zarejestrowano likwidację).

II. Jeśli dana jednostka powstała w wyniku połączenia kilku innych jednostek, a na
górnej liście widocznej na zakładce Związki historyczne nie wszystkie z tych jednostek
są uwzględnione, oznacza to, że przekształcenie nie zostało zarejestrowane prawidłowo (dla
brakujących jednostek w ogóle nie zarejestrowano przekształcenia albo zamiast
przekształcenie zarejestrowano likwidację).
III. Błędny rodzaj przekształcenia (np. połączenie zamiast włączenia) lub też błędna data
przekształcenia oznacza, że w operacja przekształcenia zawiera błędne dane, wymagające
korekty.
IV. Brak daty albo rodzaju przekształcenia przy informacji o przekształceniu oznacza, że
podczas zapisu danych przekształcenia mogły zostać naruszone reguły integralności danych i
że poprawa tego błędu wymaga przesłania zgłoszenia w systemie POL-on.
V. Inne nieprawidłowości, trudne do prostego sklasyfikowania.
Instrukcje korekty zidentyfikowanych nieprawidłowości znajdują się poniżej.
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Korekta nieprawidłowości
Jeżeli istnieją wątpliwości co do sposobu korekty nieprawidłowości w zarejestrowanych
danych przekształcenia, jednostka składająca ankietę powinna wysłać zgłoszenie problemu
poprzez system zgłoszeń w POL-on z kategorią zgłoszenia „Przekształcenia”. Zgłoszenie
powinno zawierać dokładny opis problemu. Następnie jednostka powinna czekać na
powiadomienie o usunięciu nieprawidłowości lub też na wskazówki, co powinno zostać
wykonane przez pracowników jednostki, aby tę nieprawidłowość usunąć.

Poniżej znajdują się instrukcje, w jaki sposób należy korygować zidentyfikowane
nieprawidłowości.
Przyczyna nieprawidłowości: przekształcenie nie zostało w ogóle zarejestrowane w
systemie
Aby usunąć nieprawidłowość należy zarejestrować w systemie POL-on brakujące
przekształcenie.
Jeśli rodzaj przekształcenia to wydzielenie (podczas którego przekształcana jednostka
zachowuje status „Działająca”) wystarczy zarejestrować operację przekształcenia zgodnie z
instrukcją dostępna tutaj: Obsługa przekształceń w systemie POL-on
W przypadku pozostałych rodzajów przekształcenia, w wyniku których przekształcana
jednostka zmienia status na „Przekształcona” należy:










upewnić się, że wszystkie zarejestrowane w systemie POL-on jednostki podrzędne
przekształcanej jednostki mają na dzień przekształcenia jednostki nadrzędnej status
„Przekształcona” lub 'Zlikwidowana„. Jeśli istnieją takie jednostki podrzędne, które
mają na ten dzień status „Działająca” należy dla nich zarejestrować odpowiednio
likwidację lub przekształcenie (zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: Zmiana statusu
jednostki podrzędnej uczelni publicznej lub niepublicznej) albo też, jeśli data zmiany
statusu jest nieprawidłowa (późniejsza niż data przekształcenia jednostki nadrzędnej)
skorygować tę datę Zmiana statusu jednostki podrzędnej uczelni publicznej lub
niepublicznej
jeśli przekształcana jednostka posiada uprawnienia do prowadzenia kierunków
studiów aktywne na datę przekształcenia należy zwrócić się do MNiSW o ich
przeniesienie lub wykreślenie
jeżeli już po uporządkowaniu stanu uprawnień do prowadzenia kierunków studiów dla
przekształcanej jednostki nadal istnieją studenci aktywni na dzień przekształcania
jednostki należy dla nich wprowadzić (lub skorygować, jeśli jest nieprawidłowa) datę
wykreślenia lub ukończenia studiów
jeżeli dla przekształcanej jednostki istnieją doktoranci aktywni na dzień
przekształcenia jednostki należy dla nich wprowadzić (lub skorygować, jeśli jest
nieprawidłowa) datę wykreślenia lub ukończenia studiów
jeśli dla przekształcanej jednostki istnieją studia doktoranckie aktywne na dzień
przekształcenia jednostki należy dla nich zmienić status na „Zlikwidowane” (lub
skorygować datę statusu, jeśli jest nieprawidłowa)
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jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia aktywne na dzień
przekształcenia, należy zwrócić się do CKSST z prośbą o uporządkowania danych
tych uprawnień w systemie POL-on

Po wykonaniu opisanych wyżej operacji należy zarejestrować operację przekształcenia dla
jednostki zgodnie z instrukcją dostępna tutaj: Obsługa przekształceń w systemie POL-on
Przyczyna nieprawidłowości: nie dla wszystkich połączonych jednostek zostało
zarejestrowane przekształcenie
Nieprawidłowość należy skorygować rejestrując przekształcenie dla tych jednostek, gdzie
tego nie dopełniono, w sposób analogiczny jak zostało to opisane w poprzednim punkcie.
Przyczyna nieprawidłowości: podczas rejestracji przekształcenia nie zostały prawidłowo
wskazane jednostki powstałe lub poszerzone w wyniku przekształcenia
Należy upewnić się, że data założenia jednostki powstałej lub poszerzonej w wyniku
przekształcenia jest prawidłowa i w razie potrzeby należy skorygować tę datę.
Następnie należy skorygować operację przekształcenia w sposób następujący:



dla przekształconej jednostki należy wybrać na zakładce Status opcję Koryguj
widoczną w kolumnie Akcje przy operacji przekształcenia
na formatce, która się wyświetli skorygować odpowiednio wskazanie na jednostki
powstałe lub poszerzone w wyniku przekształcenia, a potem zapisać wprowadzone
informacje.

Przyczyna nieprawidłowości: podczas rejestracji przekształcenia została podana błędna
data przekształcenia
Należy skorygować operację przekształcenia w sposób następujący:



dla przekształconej jednostki należy wybrać na zakładce Status opcję Koryguj
widoczną w kolumnie Akcje przy operacji przekształcenia
na formatce, która się wyświetli skorygować odpowiednio datę, a potem zapisać
wprowadzone informacje.

Przyczyna nieprawidłowości: jako przekształcenie został zarejestrowany podział zamiast
wydzielenia
Tego typu nieprawidłowość wiąże się ze zmianą statusu jednostki, z której nastąpiło
wydzielenie, na „Przekształcona” oraz jej ponowną rejestracją w systemie ze statusem
„Działająca”.
Aby skorygować tę nieprawidłowość należy:


dla jednostki, gdzie zarejestrowano podział zamiast wydzielenia należy wybrać na
zakładce Status opcję Usuń widoczną w kolumnie Akcje przy operacji zmiany
statusu na „Przekształcona”,
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następnie należy odwrócić operacje przenoszące dane jednostki, z której nastąpiło
wydzielenie, na zdublowaną jednostkę. Np. W przypadku przeniesionych uprawnień
do prowadzenia kierunków studiów pracownik MNiSW powinien usunąć
zarejestrowaną w systemie operację przeniesienia uprawnienia. Jeśli dla jednostek
podrzędnych jednostki, z której nastąpiło wydzielenie, została zarejestrowane operacja
zmiany statusu, po to, aby umożliwić rejestrację podziału dla ich jednostki nadrzędnej,
należy usunąć tę operację przywracając tym jednostkom status „Działająca”.
po tym, jak dane przeniesione na zdublowaną jednostkę zostały przywrócone
właściwej jednostce, należy usunąć zdublowaną jednostkę,
następnie dla jednostki, z której nastąpiło wydzielenie, należy zarejestrować
przekształcenie (zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: Obsługa przekształceń w
systemie POL-on) wprowadzając prawidłowy rodzaj przekształcenia.

Przyczyna nieprawidłowości: podczas rejestracji przekształcenia został podany błędny
rodzaj przekształcenia
Uwaga: ten punkt nie dotyczy rejestracji podziału zamiast wydzielenia. Instrukcja
postępowania w przypadku tej szczególnej nieprawidłowości została opisana punkt wyżej.
Aby skorygować błędny rodzaj przekształcenia w pozostałych przypadkach, należy:




upewnić się, że data założenia jednostek powstałych lub poszerzonych w wyniku
przekształcenia jest prawidłowa i w razie potrzeby należy skorygować tę datę.
dla przekształconej jednostki należy wybrać na zakładce Status opcję Koryguj
widoczną w kolumnie Akcje przy operacji przekształcenia
na formatce, która się wyświetli skorygować odpowiednio rodzaj przekształcania (i
razie potrzeby wskazanie na jednostki powstałe lub poszerzone w wyniku
przekształcenia), a potem zapisać wprowadzone informacje.

Przyczyna nieprawidłowości: zastała zarejestrowana likwidacja jednostki zamiast
przekształcenia
Należy skorygować nieprawidłowość w sposób następujący:




dla jednostki, gdzie zarejestrowano likwidację zamiast przekształcenia należy wybrać
na zakładce Status opcję Usuń widoczną w kolumnie Akcje przy operacji zmiany
statusu na „Zlikwidowana”
następnie zarejestrować dla tej jednostki przekształcenie zgodnie z instrukcją dostępną
tutaj: Obsługa przekształceń w systemie POL-on.
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Zmiana statusu jednostki podrzędnej uczelni
publicznej lub niepublicznej
Jednostka podrzędna uczelni może mieć następujące statusy:




Działająca
Zlikwidowana
Przekształcona

Rejestracja zmiany statusu jednostki jest dostępna dla pracownika uczelni uprawnionego do
zarządzania danymi instytucji (rola INST_ADM) lub też dla pracownika ministerstwa
uprawnionego do zarządzania rejestrem szkolnictwa wyższego (rola
MIN_JEDNOSTKI_ADM).Status jednostki zmieniany jest z poziomu przeglądania jej
danych szczegółowych, na zakładce Dane podstawowe jednostki/Status.
Nadawanie statusu Zlikwidowana
Aby nadać jednostce status „Zlikwidowana”, należy wybrać opcję Zlikwidowanie.Na
formatce, która zostanie wyświetlona, należy wprowadzić faktyczną datę zmiany statusu
jednostki, po czym zatwierdzić operację. System sprawdza, czy stan danych jednostki
pozwala na zmianę statusu i jeśli ta weryfikacja da pozytywny wynik, status jednostki zostaje
zmieniony na „Zlikwidowana”.

Nadawanie statusu Przekształcona
Opis zmiany statusu jednostki na „Przekształcona” jest zawarty w artykule Przekształcenia
jednostek.

Usuwanie zmiany statusu
Zmianę statusu jednostki można usunąć (przywracając jej tym samym poprzedni status)
wybierając opcję Usuń w kolumnie Akcje w tabeli widocznej na zakładce Status.

Korekta wprowadzonych podczas zmiany statusu danych
Dane wprowadzone podczas rejestracji zmiany statusu można skorygować wybierając opcję
Koryguj w kolumnie Akcje w tabeli widocznej na zakładce Status.
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Przekształcenia jednostek
Przekształcenia jednostek podrzędnych uczelni i przekształcenia instytucji naukowych
Rejestracja przekształcenia jednostek podrzędnych uczelni oraz przekształcenia instytucji
naukowych jest dostępna z poziomu przeglądania danych szczegółowych przekształcanej
jednostki na zakładce Dane podstawowe jednostki/Status.
Uprawnienia do rejestracji przekształcenia instytucji naukowych mają pracownicy
ministerstwa z rolą MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM (rolą uprawniającą do
zarządzania rejestrem jednostek naukowych).
Uprawnienia do rejestracji jednostek podrzędnych uczelni (zarówno podstawowych, jak i
niepodstawowych mają pracownicy ministerstwa z rolą MIN_JEDNOSTKI_ADM (rolą
uprawniającą do zarządzania rejestrem szkolnictwa wyższego) oraz pracownicy danej uczelni
z uprawnieniami administratora (rola INST_ADM).
Aby zarejestrować przekształcenie jednostki, należy wybrać opcję Przekształcenie, widoczną
na zakładce status. Ta opcja dostępna jest wyłącznie wtedy, jeśli jednostka ma aktualnie status
„Działająca”. Po wybraniu przez użytkownika opcji Przekształcenie, system wyświetli
formatkę, na której będzie można określić:




datę przekształcenia
rodzaj przekształcenia
jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia.

Informacje o zarejestrowanym w systemie przekształceniu można obejrzeć z poziomu
zakładki Dane podstawowe jednostki/Status (dla jednostki przekształconej), a także z
poziomu zakładki Związki historyczne (zarówno dla jednostki przekształconej, jak i dla
jednostki powstałej lub poszerzonej w wyniku przekształcenia).
Specyfika przekształcenia zależy od jego rodzaju. Poniżej opisany jest sposób rejestracji w
przypadku każdego rodzaju przekształcenia.
Połączenie
Kilka jednostek łączy się, w efekcie czego powstaje nowa jednostka.
W systemie należy:
1. Zarejestrować jednostkę powstałą w wyniku przekształcania.
2. Zarejestrować przekształcenie połączonych jednostek, wskazując w sekcji „Jednostki
powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę zarejestrowaną w
punkcie pierwszym.
Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień
do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów
doktoranckich.
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Jednostka wskazana jako powstała w wyniku przekształcenia nie powinna mieć daty
założenia wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.
Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione,
zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.
Włączenie
Jednostka zostaje włączona do innej, istniejącej już jednostki.
W systemie należy zarejestrować przekształcenie włączonej jednostki, wskazując w sekcji
„Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę, która zostanie
poszerzona w wyniku przekształcenia.
Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień
do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów
doktoranckich.
Jednostka wskazana jako poszerzona w wyniku przekształcenia nie powinna mieć daty
założenia późniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.
Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione,
zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.
Podział
Jednostka zostaje podzielona, w efekcie czego sama przestaje działać, zaś na jej miejsce
powstają nowe jednostki.
W systemie należy:
1. Zarejestrować jednostki powstałe w wyniku podziału.
2. Zarejestrować przekształcenie podzielonej jednostki, wskazując w sekcji „Jednostki
powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostki zarejestrowane w
punkcie pierwszym.
Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień
do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów
doktoranckich.
Jednostki wskazane jako powstałe w wyniku przekształcenia nie powinny mieć daty założenia
wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.
Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione,
zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.
Przeniesienie pod inną jednostkę nadrzędną
Jednostka zostaje przeniesiona pod inną jednostkę nadrzędną (np. laboratorium zostaje
przeniesione do innego wydziału uczelni).
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W systemie należy:
1. Zarejestrować przeniesioną jednostkę pod nową jednostką nadrzędną.
2. Zarejestrować przekształcenie jednostki zarejestrowanej pod starą jednostką
nadrzędną, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku
przekształcenia” jednostkę zarejestrowaną w punkcie pierwszym.
Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień
do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów
doktoranckich.
Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione,
zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.
Wydzielenie
Z przekształcanej jednostki zostaje wydzielona nowa jednostka, przy czym przekształcana
jednostka nadal zachowuje status „Działająca”.
W systemie należy:
1. Zarejestrować wydzieloną jednostkę.
2. Zarejestrować przekształcenie jednostki, z której nastąpiło wydzielenie, wskazując w
sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę
zarejestrowaną w punkcie pierwszym.
Jednostki wskazane jako powstałe w wyniku przekształcenia nie powinny mieć daty założenia
wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.
Przekształcana jednostka nie zmienia statusu, zachowuje status „Działająca”.
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Obsługa danych współdzielonych w ankiecie
Współdzielenie danych oznacza, że w systemie dane jednego obiektu mogą być edytowane
przez wiele jednostek. Np. Jeśli w systemie POL-on wprowadzono projekt naukowy, który
jest współrealizowany przez wiele jednostek, każda z tych jednostek (o ile posiada
uprawnienia do POL-on) może korygować wszystkie informacje tego projektu a także go
usunąć.
Współdzielenie danych obejmuje takie obszary (wchodzące w skład ankiety) jak:






Pracownicy
Patenty i dokonania
Dzieła artystyczne
Projekty naukowe
Czasopisma wydawane przez jednostki naukowe

Pamiętaj, że edytując dane zmieniasz je również innym jednostkom.

Dane w ankiecie

W przypadku gdy jednostka oznaczy dział ankiety jako „gotowy” stan danych działu zostaje
„zamrożony” w postaci pliku xml (zakres informacji zgodny z prezentowanym raportem). W
takim przypadku korekta informacji w POL-on nie spowoduje zmian w ankiecie. W celu
uwzględnienia korekt należy przywrócić dział ponownie do edycji (administrator ankiety:
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA). Ponowne oznaczenie działu jako gotowe pobierze
najświeższe informacje z bazy.
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Skany dokumentów potwierdzających
Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych
jednostek organizacyjnych
§3
2. Jednostka składa ankietę w systemie, z tym że:
1) kartę wdrożenia produktu, o której mowa w części B ust. 17 załącznika nr 1 do
rozporządzenia i
2) kartę aplikacji produktu, o której mowa w części B ust. 18 załącznika nr 1 do
rozporządzenia
– w formie skanów.
4. Do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie następujących dokumentów:
1) potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;
2) faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz przychody w złotych dotyczące
parametrów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2–4;
3) potwierdzających zastosowanie praw ochronnych lub autorskich.

Wielkości plików oraz formaty jakie można dołączyć do ankiety bezpośrednio
w systemie POL-on
Maksymalny rozmiar Format pliku
Obszar
Otrzymane patenty
1024,00 kB
pdf
Prawa ochronne, Prawa z rejestracji 1024,00 kB
pdf
Wyłączne prawo do odmiany roślin 1024,00 kB
pdf
Wykorzystane prawa autorskie
1024,00 kB
pdf
Wdrożenia
1024,00 kB
pdf
Efekty praktyczne
1024,00 kB
pdf
Aplikacje produktu
1024,00 kB
pdf

Instrukcja przesyłania skanów faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku
oraz środki finansowe i przychody w złotych na elektronicznych nośnikach
danych poza systemem POL-on
Komunikat MNiSW w sprawie masowego przekazywania danych o fakturach
Uwzględniając zgłaszane przez środowisko naukowe postulaty dotyczące zmniejszenia
obowiązków administracyjnych związanych z przygotowaniem danych do ankiety,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o możliwości przesyłania skanów
faktur na elektronicznych nośnikach danych poza systemem POL-on, w sytuacji gdy ich
liczba przekracza w jednostce naukowej 500 sztuk.Poniżej znajdują się instrukcje techniczne
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związane z procesem przygotowania i przesyłania danych na nośnikach. Zachowanie
poniższych zasad umożliwi powiązanie załączonych plików z raportowanymi elementami
dorobku jednostki naukowej, sprawozdawanymi w ankiecie oraz jego dalsze prawidłowe
procesowanie na etapie ewaluacji.

Reguły skanowania, zapisywania na nośniku i nazywania plików skanów dokumentów:
1. Dopuszczalne nośniki danych: płyta CD, DVD, pendrive, dysk zewnętrzny;
2. Dopuszczalny format skanów: pdf, rekomendowana rozdzielczość 300 dpi;
3. Organizacja plików na nośniku: pliki należy umieścić w katalogach zgodnie z
określoną strukturą (szczegółowa instrukcja poniżej);
4. Nośnik powinien zostać oznaczony kodem jednostki składającej ankietę z systemu
POLON (szczegółowa instrukcja poniżej).

Struktura katalogów na nośniku
W celu zapewnienia odpowiednich powiązań pomiędzy danymi przekazywanymi na płycie na
dorobkiem raportowanym w ankiecie konieczne będzie zachowanie odpowiednie struktury
katalogów wraz metadanymi. W tym celu zostanie w systemie POL-on udostępniona opcja
automatycznego generowania metadanych dla praktycznego efektu oraz wdrożenia, dla
którego wysyłane będą potwierdzenia przychodów.
Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia struktury danych na nośnikach zewnętrznych
Instrukcja tworzenia struktury danych na nośniku
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Ocena jednostek niejednorodnych
Jednostki niejednorodne będą oceniane osobno w każdym obszarze wiedzy, w którym
posiadają pracowników. Każdy obszar oceniany będzie jak osobna jednostka zaś wynik
końcowy jednostki niejednorodnej będzie ustalany na podstawie wyników uzyskanych w
każdym z obszarów wiedzy.Wymóg określania w ankiecie obszaru wiedzy dla wszystkich
zgłaszanych osiągnięć jest konieczny do przeprowadzania podziału dorobku jednostki na
obszary wiedzy w których będzie oceniana.
Jednostki referencyjne dla jednostek niejednorodnych ustalane będą na podstawie dyscyplin
pracowników jednostki podanych w wykazie pracowników i jednostek referencyjnych dla
odpowiadających im GWO.

Weryfikacja niejednorodności
Każdy pracownik w wykazie ma dodane informacje o obszarze i dziedzinie dominującej w
okresie objętym ankietą.Posiadając wyznaczone liczby N pracowników i całej jednostki
wyznaczamy liczby N w każdym obszarze wiedzy.N_obsz = suma liczb N wszystkich
pracowników grupowanych wg. obszaru wiedzy.
Wartość % wyznaczane jest jako (N_obsz/N_ jednostki)*100

Jednostkę uznajemy za jednorodną jeżeli w dowolnym obszarze wiedzy Wartość % w N
wynosi więcej niż 65%.Jednostki, które nie uzyskały w żadnym obszarze wyniku %
wyższego niż 65% uznawane są za niejednorodne.
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Rozszerzenie zakresu danych raportowanych w ankiecie przez jednostki
niejednorodne
W przypadku jednostek niejednorodnych z uwagi na konieczność wyznaczenia odpowiednich
wartości jednostek referencyjnych w algorytmie oceny zachodzi konieczność określenia dla
większości zdarzeń ewaluowanych w procesie przyznawania kategorii przypisania do
odpowiedniego obszaru/dziedziny/dyscypliny.
Dodatkowe dane
Dział ankiety

2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE

10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY
OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE
ROZWOJOWE
14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB
PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH
OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE OBJĘTYM
ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W
CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1
ALBO 3 ROZPORZĄDZENIA
17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB
PRAC ROZWOJOWYCH
18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI
BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH
PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE PRZEZ
INNE PODMIOTY

Dodatkowe dane
(…) oraz obszar wiedzy
dominujący w zakresie
działalności naukowej
prowadzonej przez te
osoby
obszar wiedzy, w ramach
którego projekt jest
realizowany
obszar wiedzy, w ramach
którego opracowano
produkt
obszar wiedzy właściwy
dla osiągnięcia
obszar wiedzy, którego
dotyczy tematyka
publikacji naukowych w
czasopiśmie naukowym
obszar wiedzy właściwy
dla zadania badawczego,
w wyniku realizacji
którego powstał produkt
obszar wiedzy właściwy
dla zadania badawczego,
w wyniku realizacji
którego powstał produkt
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Uzupełnienie dodatkowych danych o
pracownikach (dziedzina i dyscyplina
dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia
przerwa w świadczeniu pracy)
Opis merytoryczny: Dziedzina, dyscyplina dominująca oraz Łączna, co najmniej 3-letnia
przerwa w świadczeniu pracy w okresie objętym ankietą
W celu uzupełnienia dodatkowych danych o pracownikach takich jak:




obszar wiedzy, dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna
określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie
działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki,
Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy

należy przejść do edycji danych na potrzeby Ankiety jednostki Działu 1 wybierając jedną z
dwóch ścieżek dotarcia:


1 Pracownicy > 2 Działalność B+R > 3 Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do
liczby N > 4 Przejdź do edycji > 5 widok edycji > 6 edycja danych dotyczących
pracownika poprzez kliknięcie w nazwisko pracownika i przejście do jego zakładki >
7 edycja danych (dziedzina i dyscyplina dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia
przerwa w świadczeniu pracy) w kolumnach oznaczonych na zielono
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1 Ankieta jednostki > 2 Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac
rozwojowych > 3 Widok wykazu złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N > 4
Przejdź do edycji > 5 widok edycji - Wymagana rola
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA > 6 edycja danych dotyczących pracownika
poprzez kliknięcie w nazwisko pracownika i przejście do jego zakładki > 7 edycja
danych (dziedzina i dyscyplina dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w
świadczeniu pracy) w kolumnach oznaczonych na zielono

Dodatkowe warunki:



Wymagana rola z dostępem do edycji pracowników: INST_PR albo
INST_NAUK_PR.
W przypadku wejścia do wykazu z kontekstu instytucji głównej należy zmienić
kontekst (Filtr „Aktualna jednostka” w lewym górnym rogu ekranu) na właściwa
jednostkę naukową.

Potencjalne problemy
Dlaczego po przejściu do 'Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N ' nie
widzę akcji 'Edytuj dane'
Możliwość edycji danych wymaga zainicjowania ankiety. Utworzyć ankietę może jedynie
użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA. Patrz powyżej: Dlaczego
nie widzę działów ankiety po wejściu w 'Ankieta jednostki'
Dlaczego nie widzę pozycji w menu 'Ankieta jednostki'
Aby pozycja była dostępna wymagane jest posiadanie roli
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
Dlaczego nie widzę działów ankiety po wejściu w 'Ankieta jednostki'
Aby działy były widoczne należy utworzyć ankietę (Akcja 'Utwórz ankietę'). Po wywołaniu
akcji zainicjowana zostanie możliwość uzupełniania danych do ankiety. Akcja Edytuj dane do
ankiety zaprezentuje pełną listę działów.
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Pobieranie danych o publikacjach z systemu
PBN do ankiety jednostki
Na potrzeby ankiety jednostki dane o publikacjach i monografiach pobierane będą z systemu
Polska Bibliografia Naukowa bezpośrednio do działu 2. Publikacje i monografie na podstawie
odpowiednich kryteriów automatycznie przyporządkowujących je do poszczególnych
wykazów.
Do celów weryfikacji danych i ich uzupełnienia w związku z rozszerzonym zakresem
wynikającym z treści „rozporządzenia w w sprawie przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono
podstawowych jednostek organizacyjnych” zostanie stworzony w systemie PBN dedykowany
moduł, które podstawowe funkcje zostały przedstawione w kolejnych akapitach oraz na
stronach pomocy pbn.
Podręcznik użytkownika systemu PBN

UWAGA!
Ze względu na ograniczenia technologiczne, cały proces ankiety jednostki ze strony PBN
będzie realizowany jedynie za pomocą nowej aplikacji PBN. Czytaj więcej...
Zamykanie działu B2 Publikacje naukowe i monografie naukowe ankiety jednostki w
systemie POL-ON
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W momencie kiedy po stronie systemu POL-on, przy dziale drugim ankiety (publikacje i
monografie) wybrany zostanie przycisk „Oznacz jako gotowe” pobrany zostanie plik z
danymi z PBN 3). Następnie dane zostaną zapisane po stronie POL-on.
W tym przypadku do Ankiety Jednostki w systemie POL-on trafi już raport publikacji
zapisany przez ten system – po oznaczeniu działu drugiego w POL-on jako gotowy, edycja w
PBN nie będzie miała wpływu na dane przesyłane do Ankiety.
Użytkownik POL-on (administrator ankiety) może jednak przywrócić dział do edycji (akcja
„Przywróć do edycji”) - wtedy plik z publikacjami jest usuwany z bazy POL-on a dane znów
zaciągną się z PBN w momencie ponownego oznaczenia działu jako gotowy.
Z uwagi na to, niezwykle ważne jest ustalenie harmonogramu prac pomiędzy
Administratorem Ankiety Jednostki w POL-on (użytkownik z rolą
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) oraz Importerem Publikacji w PBN.
Ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministra na złożenie całej Ankiety Jednostki w
systemie POL-on jest 31 marca 2017 roku.

Identyfikacja autorów
W celu odpowiedniego przeprowadzenia parametryzacji jednostek, konieczne będzie
powiązanie autorów z PBN z osobami w systemie POL-on. Około 80% autorów
wprowadzonych do PBN zostało powiązanych w sposób automatyczny. Pozostałych autorów
należy powiązać ręcznie za pomocą panelu „Ujednolicanie autorów” dostępnego w zakładce
„Widoki Specjalne”
Aby dokonać przypasowania autorów w PBN do systemu POLon należy:






Zalogować się do nowej aplikacji PBN dostępnej tutaj,
Otworzyć panel „Ujednolicanie autorów”, który jest dostępny w zakładce Widoki
Specjalne
System wyświetli nam osoby, których nie mógł jednoznacznie przyporządkować do
osób z systemu POL-on

Propozycje osób do powiązania do naszego autora wyświetlają się w ramkach pod
informacjami o publikacji
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Aby uzyskać więcej informacji o sugerowanej osobie, należy najechać na nią
wskaźnikiem myszki. Po lewej stronie wyświetli się informacja o aktualnych i
archiwalnych miejscach zatrudnienia danej osoby
Aby powiązać naszego autora z jedną z sugerowanych przez system osób, wystarczy
na nią kliknąć.

Do ankiety jednostki jako autorzy z jednostki będą brane tylko te osoby, które zostaną
zaliczone do wykazu B.1 ankiety w danej jednostce. Do systemu PBN powinno się jednak
raportować wszystkich autorów a weryfikacja pod kątem wykazu pracowników B.1 nastąpi
dopiero po przesłaniu danych do modułu ankiety systemu POL-on.
Często zadawane pytania
Co w przypadku, jeśli żadna z sugerowanych osób nie jest moim autorem?
Jeśli autorem naszej publikacji jest pracownik B+R należy sprawdzić czy na pewno figuruje w
bazie pracowników w POL-on i dokonać tam ewentualnego uzupełnienia. Niemożliwe będzie
ujednolicenie osób niefigurujących w rejestrach pracowników systemu POL-on.

Ujednolicanie czasopism
W celu odpowiedniego przeprowadzenia parametryzacji jednostek, konieczne będzie
powiązanie czasopism z których artykuły zostały sprawozdane do PBN z czasopismami na
listach ministerialnych. Takie powiązanie udało się utworzyć automatycznie dla większości
czasopism.
Aby ujednolicić czasopismo należy:
- wejść w panel „Ujednolicanie czasopism”
- system wyświetli listę naszych artykułów i sugestii czasopism do powiazania z tymi, które
wprowadziliśmy do PBN
- aby wyświetlić szczegóły czasopisma sugerowanego przez system należy kliknąć przycisk
znajdujący się przy jego nazwie (1)
- aby powiązać czasopismo z tym sugerowanym przez system, należy zaznaczyć odpowiedni
checkbox (2)
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Często zadawane pytania
Czy powiązanie czasopisma wprowadzonego do PBN z czasopismem sugerowanym
przez system wpływa na dane czasopisma wprowadzonego?
Nie. Ujednolicanie czasopism nie modyfikuje danych już wprowadzonych przez Importera
Publikacji. Tworzy jedynie powiązanie pomiędzy wprowadzonym czasopismem a
czasopismem z listy ministerialnej.
Co w przypadku kiedy zmienił się ISSN czasopisma i sugerowane przez system
czasopismo ma tą samą nazwę ale inny numer ISSN niż to wprowadzone przez
Importera publikacji?
Należy wprowadzić ISSN taki, jaki posiada czasopismo w chwili publikacji. Jeżeli numer
różni się od numeru na wykazie należy utworzyć powiązanie ręcznie.
Co w przypadku, kiedy system wyświetla mi listę czasopism, których sam nie powiązał,
ale nie ma dla mnie żadnych sugestii, co do powiązania czasopism?
Może to oznaczać, że sprawozdany artykuł znajduje się w czasopiśmie spoza listy czasopism
ministerialnych.

Składanie monografii z rozdziałów
Na potrzeby Ankiety, jednostki naukowe mogą wybrać czy chcą sprawozdać swój dorobek
jako poszczególne rozdziały czy połączyć je w monografie

Łączenie rozdziałów w monografie z oznaczonym autorstwem rozdziałów
Rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce określiło konieczność
sprawozdawania w rozagregowanej formie monografii, w których autorstwo rozdziałów jest
oznaczone. W Module Sprawozdawczym PBN monografie te funkcjonują więc jako
poszczególne rozdziały. Ankieta Jednostki umożliwia jednak jednostkom naukowym decyzję
odnośnie sposobu oceny ich dorobku publikacyjnego – jako całość monografii, w której
autorstwo rozdziałów jest oznaczone bądź jako poszczególne jej rozdziały. Realizacji tego
założenia służy zakładka Połączone Rozdziały w Widoku Przenoszenie Danych do Ankiety.
Na podstawie wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego danych identyfikujących
monografię w której znajduje się rozdział (numer ISBN, ISSN, ISMN lub DOI) system
wyświetla listę rozdziałów, które można sprawozdać do Ankiety Jednostki jako jedną
monografię z oznaczonym autorstwem rozdziałów.
Sposób prezentacji proponowanej przez system monografii z oznaczonym autorstwem
rozdziałów widoczny jest na zrzucie ekranu poniżej. Na samej górze wyświetlany jest tytuł
monografii (1), która po złożeniu znalazłaby się w naszej Ankiecie Jednostki. Następnie
prezentowane są braki danych (2), którymi charakteryzuje się monografia jako całość. Na
podstawie zaraportowanych rozdziałów wyświetlana jest również informacja o liczbie
arkuszy całej monografii (3). Dalej prezentowany jest znacznik „Autorstwo oznaczone” (4),
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który będzie zawsze zaznaczony dla składanej monografii. Pod informacjami o monografii,
wylistowane zostały rozdziały, które będą stanowiły jej części składowe(5). Po kliknięciu w
każdy z rozdziałów możemy zobaczyć dodatkowe informacje w nim zaraportowane.
Aby było możliwe złożenie monografii z rozdziałów konieczne jest usunięcie wszystkich
braków alarmowanych przez system ze wszystkich rozdziałów, które mają wejść w skład
danej monografii oraz z samej monografii. Aby usunąć braki danego rozdziału należy wybrać
przycisk EDYTUJ (6). Przycisk ten przenosi do panelu edycji publikacji w Przeglądzie
Modułu Sprawozdawczego. Edycji dokonujemy na takich samych zasadach jak standardowo
przyjęto w nowej aplikacji PBN. Komunikat widoczny w prawym górnym roku (7), mówi o
tym, że konieczne jest dokonanie poprawek w rozdziałach.

UWAGA! System nie dopuści połączenia rozdziałów i sprawozdania ich jako monografii z
autorstwem oznaczonym jeśli zdecydowaliśmy się już przenieść do Widoku Przegląd jeden z
rozdziałów składających się na ową publikację. Zakładka Połączone Rozdziały będzie
sygnalizowała wystąpienie takiego problemu – jeśli rozdział blokuje możliwość scalenia
monografii, wyświetlana będzie przy nim zielona walizka oznaczająca fakt, że zgłosiliśmy już
dany rozdział do przesłania do Ankiety Jednostki w POLon (system prezentuje to zdarzenie
jak na zrzucie ekranu poniżej (1)). Jeśli nie chcemy sprawozdać pojedynczego rozdziału a
całą, scaloną monografię konieczne będzie usuniecie rekordu rozdziału z Widoku Przegląd w

Module Danych do Ankiety Jednostki.
Po co łączyć rozdziały w monografie?
Decyzje o tym, czy sprawozdać dorobek naszej jednostki naukowej jako indywidualne
rozdziały czy jako monografię z oznaczonym autorstwem rozdziałów podejmuje Importer
Publikacji danej jednostki. Przy rozstrzyganiu powinno się wziąć pod uwagę fakt, że pomimo
iż do systemu PBN jednostki są zobligowane przekazać wszystkie publikacje stanowiące ich
dorobek (zgodnie z rozporządzaniem System Informacji o Nauce) to samej ocenie przez
ewaluatorów może zostać poddana tylko konkretna liczba publikacji określana przez zapisy
Rozporządzenia ws. Ewaluacji. W przypadku kiedy suma rozdziałów uzyskałaby w procesie
oceny tyle samo punktów co złożona z nich monografia z oznaczonym autorstwem
rozdziałów, każdy z tych rozdziałów będzie traktowany jako odrębne zdarzenie ewaluacyjne,
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sukcesywnie wyczerpujące limit publikacji mogących zostać poddanymi ocenie w ramach

danej jednostki.
Ta sama monografia uwzględniona jako całość będzie traktowana jako jedno zdarzenie
ewaluacyjne i będzie wyczerpywała tylko jeden element z puli elementów, które mogą zostać
poddane ocenie dla danej jednostki naukowej. Sprawia to, że jednostka naukowa ma szanse
otrzymać większą liczbę punktów dzięki możliwości przekazania większej liczby zbiorczych
zdarzeń ewaluacyjnych do oceny.

Uzupełnianie dodatkowych danych na potrzeby
kategoryzacji
Konieczność uzupełnienia danych na potrzeby parametryzacji dotyczy informacji, które nie
były wymienione w Rozporządzeniu w Sprawie Sytemu Informacji o Nauce. Potrzeba
wprowadzenia dodatkowych danych jest motywowana wymogami stawianymi przez
Rozporządzenie ws. Kategoryzacji.

Uzupełnianie danych rozdziałów
Uzupełnianie danych o rozdziałach odbywa się w sposób dwojaki – niektóre informacje
można dopisać bezpośrednio przy rozdziale. Pozostałe punkty wymienione poniżej stanowią
informacje o monografii, w której znajduje się rozdział. W takich przypadkach dane te można
dodać jedynie w nowej aplikacji PBN dopisując je do monografii znajdujących się w Widoku
Specjalnym → Prace Niesprawozdane. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo w
dokumencie Parametryzacja w PBN – Podręcznik użytkownika
Czym jest praca niesprawozdawana?
Jest to monografia, która nie stanowi części oficjalnego sprawozdania jednostki. W
systemie PBN otrzymuje ona etykietę PBN-NR, która nigdy nie zmienia się na PBN-AR.
Można ją tworzyć i edytować jedynie w nowej wersji systemu PBN.
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Jak tworzyć i edytować monografię niesprawozdaną?
1. Dane o liczbie autorów całej monografii (oraz o wybranych autorach z imienia i
nazwiska)
Należy uzupełnić informację o wszystkich autorach monografii naukowej, w której znajduje
się sprawozdawany przez nas rozdział (Rozporządzenie ws. Kategoryzacji ; Załącznik 1, PKT
B ust 2, pkt 2 ).
W tym celu należy:







wejść w panel edycji monografii niesprawozdanej
uzupełnić monografię niesprawozdaną w następującym zakresie:
Wymienić autorów całej monografii (zbiorczo ze wszystkich rozdziałów) zgodnie z
zasadami obowiązującymi w PBN (z imienia i nazwiska wymieniamy tych autorów,
którzy są albo pracownikami naszej jednostki albo afiliowali do niej swój rozdział),
Wpisać liczbę pozostałych autorów (niewymienionych z imienia i nazwiska) całej
monografii (zbiorczą ze wszystkich rozdziałów),
Wpisać dane o redaktorach tej monografii kierując się takimi samymi wytycznymi jak
przy autorach
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Po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ” – monografia została
edytowana dla każdego rozdziału do niej podpiętego

UWAGA! Do ankiety wejdą tylko te rozdziały, które opublikowane są w monografii
posiadającej co najmniej 4 autorów.Rozdziały w monografii o liczbie autorów 3 lub mniej
wejdą do ankiety jako monografia pod warunkiem uzupełnienia kompletu danych o samej
monografii.
2. Dane o liczbie arkuszy całej monografii
Należy uzupełnić informację o arkuszach wydawniczych całej monografii, w której znajduje
się sprawozdawany przez nas rozdział (Rozporządzenie z dnia 12.12.2016 r. w sprawie
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z
ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Załącznik nr 1,
część B ust. 2, pkt 2).
W tym celu należy:




wejść w panel edycji monografii niesprawozdanej
uzupełnić monografię niesprawozdaną informacjami o jej objętości podanej w
arkuszach wydawniczych
po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ” – monografia została
edytowana dla każdego rozdziału do niej podpiętego

Moduł na potrzeby ankiety jednostki w systemie PBN
W celu ułatwienia Importerom Publikacji pracy związanej bezpośrednio z przygotowywaniem
danych do Ankiety Jednostki, w nowej aplikacji PBN powstał Moduł Danych do Ankiety,
który realizuje zapisy dedykowanego ewaluacji rozporządzenia. Będzie on jedynym źródłem
z którego publikacje będą trafiały do działu drugiego Ankiety Jednostki w systemie POL-on.
Czytaj więcej...
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Moduł Danych do Ankiety Jednostki w systemie
PBN
Należy rozróżnić Moduł Danych do Ankiety Jednostki w systemie PBN od docelowej
Ankiety Jednostki w systemie POL-on. Moduł Danych do Ankiety Jednostki przygotowuje
jedynie informacje o publikacjach w celu przesłania ich do systemu POL-on.

Aby
dane, które gromadziliśmy w Module Sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej
zostały przesłane przez system PBN do systemu POL-on (skąd zostaną przekazane dalej w
celu dokonania ich ewaluacji) muszą one spełnić wymogi stawiane przez Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, zwanym dalej Rozporządzeniem
ws. Ewaluacji.

Poniższa grafika przedstawia działanie Modułu Danych do Ankiety Jednostki w nowej
aplikacji Polskiej Bibliografii Naukowej. W ankiecie jednostki wezmą udział jedynie prace,
które zostały podane archiwizacji w Module Sprawozdawczym PBN – jest to konieczny
warunek wstępny.
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Prace zarchiwizowane będą kopiowane do Modułu Danych do Ankiety gdzie staną się
obiektem odrębnym względem swojego pierwowzoru w Przeglądzie PBN. Po stronie Modułu
Danych do Ankiety nie będzie możliwa edycja danych, które zostały sprawozdane do Modułu
Sprawozdawczego. Będzie tam możliwe jedynie dodanie informacji, których Moduł
Sprawozdawczy nie zabiera a będą niezbędne w procesie oceny publikacji w Ankiecie
Jednostki (np. informacji o czasopiśmie zagranicznym spoza wykazu ministerialnego). Moduł
Danych do Ankiety Jednostki podzielony został na dwa widoki funkcjonalne –
„Przenoszenie” i „Przegląd”. „Przenoszenie” umożliwia zakwalifikowanie przez Importera
Publikacji prac, które chce on przesłać do Ankiety Jednostki. „Przegląd” pokazuje
Importerowi jakie publikacje zostaną przesłane przez system PBN do Ankiety Jednostki w
systemie POLon. Aby publikacje mogły zostać przeniesione do widoku „Przegląd”, muszą
spełnić komplet wymagań określonych przez Rozporządzenie ws. ewaluacji.
UWAGA!
System zablokuje możliwość przeniesienia publikacji niekompletnych. Uzupełnienie
wymaganych danych obywa się głównie w przeglądzie Modułu Sprawozdawczego PBN
(informacje o wymaganych danych zostały opisane w dokumencie Parametryzacja w
PBN – Podręcznik użytkownika). Jedynie publikacje, które znajdą się w widoku
„Przegląd” i otrzymają etykietę „ANKIETA” zostaną przesłane do systemu POL-on w
celu przekazania ich do ewaluacji.
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Informacje dodatkowe
Dbając o to, aby żadna publikacja nie została odrzucona w procesie weryfikacji, z powodów
innych niż niewystarczające uzupełnienie danych, należy zweryfikować czy spełnia ona
dodatkowe kryteria
Minimalna liczba arkuszy
Do „Widoku danych do ankiety jednostki” w PBN będą zaciągać się jedynie publikacje
spełniające kryteria objętościowe określone przez Rozporządzenie z dnia 12.12,2016 R. w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
Kryteria, o których mowa to:





minimum 6 arkuszy wydawniczych dla monografii naukowej (dotyczy również
odrębnie publikowanych map)
minimum 0,5 arkusza wydawniczego dla rozdziału w monografii (dotyczy również
odrębnie publikowanych map, które należy zawsze wprowadzać do PBN jako
monografię jednak od ich objętości zależy sposób ich oceniania na dalszych etapach
ankiety)
minimum 0,25 arkusza wydawniczego dla hasła encyklopedycznego

Wymóg tylko jednokrotnego sprawozdania danej publikacji
Zapis Rozporządzenia ws. kategoryzacji mówi: „2. Przy kompleksowej ocenie nie są
uwzględniane publikacje naukowe lub monografie naukowe zamieszczone przez jednostkę w
wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1. więcej niż raz;
2. jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział w monografii naukowej;
3. niezgodnie z afiliacją wskazaną przez ich autora lub autorów.”
Należy się więc upewnić, że jednostka nie ma prac sprawozdanych w taki sposób. W
weryfikacji prac sprawozdanych więcej niż raz pomocny może być widok „Potencjalne
Duplikaty”. Ewentualne prace sprawozdane jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział
w monografii naukowej należy zweryfikować i poprawić samodzielnie.
Jak oznaczyć prace jako duplikat?
Aby oznaczyć publikacje jako duplikat innej publikacji należy:




należy wybrać przycisk „Duplikaty” a następnie „Potencjalne” w panelu po lewej
stronie
wyświetli się lista prac, które potencjalnie mogą być swoimi duplikatami
aby uzyskać podgląd danej pracy należy kliknąć w jej tytuł
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aby oznaczyć prace jako duplikat (a tym samym usunąć ją) należy zaznaczyć
checkbox przy jej tytule (1) i kliknąć „ZAPISZ” (2)
jeśli użytkownik stwierdzi, że prace wskazane przez system nie są swoimi duplikatami
i nie chce ich widzieć więcej w tym panelu, nie zaznacza żadnego z tytułu z pary
potencjalnych duplikatów tylko klika „ZAPISZ” (2) (publikacje znikną z widoku
duplikatów – akcja nie będzie miała żadnego wpływu na zawartość sprawozdanych
prac)

Instrukcje dotyczące raportowania oświadczeń
o zaliczeniu do liczby N w systemie POL-on
Przykładowe scenariusze raportowania danych do o oświadczeniach w systemie POL-on
opublikowane zostały na stronach pomocy systemowej modułu Pracownicy Naukowi:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/scenariusze/start
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Mechanizmy masowego uzupełniania danych w
ankiecie
Sposoby na wprowadzenie danych do ankiety w sposób masowy
Z uwagi na duży zakres danych potrzebnych do wprowadzenia do systemu z okresu czterech
lat branych pod uwagę do kategoryzacji oraz stosunkowo krótki czas na ich wprowadzenie,
biorąc pod uwagę również fakt późnego uchwalenia rozporządzenia dotyczącego przyznwania
kategorii, wychodzimy z założenia, iż w procesie uzupełniania danych na potrzeby
kategoryzacji istotną rolę będą odgrywały rozwiązania bazujące na masowym ich
wprowadzaniu z plików zewnętrznych. Dodatkową zaletą takiego scenariusza uzupełniania
danych jest możliwość zebrania wielu rozproszonych informacji od wielu osób, które nie
posiadają kont w systemie, ich weryfikację i następne wgranie przy pomocy jednorazowej
masowej operacji.
Planujemy stworzenie rozwiązania, które będzie skierowane do pracowników
administracyjnych jednostek dysponujących odpowiednią wiedzą merytoryczną do analizy i
weryfikacji danych, lecz nie korzystających z narzędzi typu pliki XML lub usługi sieciowe do
ich masowej rejestracji w bazie POL-on. Zakładamy jednak odpowiednią wprawę w
posługiwaniu się plikami arkuszy kalkulacyjnych (np. ms excel, open office itp.). Takie
rozwiązanie polegało by w uproszczeniu na realizacji scenariusza składającego się z czterech
kroków:
1. Pobrania pliku szablonu z odpowiedniej części ankiety jednostki dostępnej w systemie
POL-on;
2. Uzupełnieniu odpowiednich danych w dostępnych kolumnach, bez możliwości
zmiany struktury pliku (szablon będzie zablokowany w zakresie modyfikacji kolumn i
w niektórych przypadkach wierszy, tylko w wyznaczonych obszarach istniała by
możliwość edycji komórek);
3. Wgrania pliku do systemu przy zapewnieniu odpowiedniej walidacji;
4. Możliwość eksportu, weryfikacji i iteracyjnego wykonywania scenariusza do
momentu uzyskania w pełni wiarygodnych wyników.

Szczegółowe przypadki użycia przedstawione zostaną w kolejnym akapicie.
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Masowe zasilenie systemu przy pomocy plików arkuszy kalkulacyjnych
Scenariusz pobrania i uzupełnienia danych w sposób masowy przy pomocy plików arkuszy
kalkulacyjnych stanowi uzupełnienie dostępnych interfejsów masowego wprowadzania
danych (REST API, XML) dla osób nie dysponujących odpowiednimi narzędziami
informatycznymi do ich przygotowania. Jego użycie nie jest planowane jako zastąpienie
operacji dostępnych z poziomu masowego importu plików XML. Nie będzie możliwie
chociażby dodawanie lub usuwanie danych o pracownikach naukowych, oświadczeniach o
zaliczeniu do liczby N, edycji danych osobowych itp. Planujemy jego udostępnienie w
pierwszej kolejności do rozdziałów ankiety, które nie znajdują się w obecnej wersji systemu
POL-on i będą zbierane wyłącznie pod kątem kategoryzacji takich jak np. dzieła
architektoniczne, aplikacje produktu itp. Dodatkowo jego użycie przewidywane jest w
obszarach, gdzie konieczne jest uzupełnienie pewnego zestawu danych rozszerzających
obecne rejestry systemu POL-on jak np. dodanie informacji o członkostwie oraz mobilności
pracowników naukowych. Do realizacji tej operacji wystarczy pobrać z systemu odpowiedni
arkusz z zestawem danych identyfikujących pracowników w ramach danej jednostki w
okresie objętym parametryzacją, a następnie uzupełnić dane uzupełniające na potrzeby
ankiety (takie jak np. mobilność, członkostwo itp.) i wgrać je ponownie do systemu.
Przykładowy plik arkusza do importu danych w ramach działu 5 ankiety: dzieła
achitektoniczne
Prosimy o zwrócenie uwagi na puste komórki w kolejnych wierszach pliku. W kolejnym
akapicie znajduje się wyjaśnienie.

Masowe wgrywanie załączników
Poprzez zapisy rozporządzenia o kategoryzacji wprowadzano obowiązek dołączania do
ankiety skanów dokumentów. Dla dużych jednostek naukowych dołączanie kopii tak
szerokiego zakresu dokumentacji będzie bardzo dużym obciążeniem.
Zgodnie z decyzją MNiSW przekazywanie danych faktur w sposób masowy będzie mogło
odbywać się poza systemem, na elektronicznych nośnikach danych
Zakres skanów jest określony np. w załączniku 1 do ankiety część B4 w projekcie
rozporządzenia:

Web services REST API
Dla części działów ankiety możliwe jest przekazanie danych przy pomocy API w technologi
REST dla systemu POL-on. Większość działów nie będzie jednak obsługiwana przy pomocy
tego interfejsu z uwagi na fakt, iż ich synchronizacja nie jest wymagana w sposób ciągły, a
jedynie raz na cztery lata i wymagają one bardzo dokładnej ręcznej weryfikacji. Dla takich
działów jak np. dzieła architektoniczne lub mobilność naukowców wystarczającym
rozwiązaniem wydaje się dostarczenie odpowiednich operacji importu z pliku (w tym
przypadku arkuszy kalkulacyjnych).
http://polon-test.opi.org.pl/api-rest/
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Import masowy plików XML
Systemy POL-on, PBN wyposażone są w mechanizmy importu danych z plików XML w
zakresie:



Danych o pracownikach (w tym oświadczeniach o zaliczeniu do liczby N,
dziedzin/dyscyplin itd.);
Publikacji (mechanizm importu systemu PBN)

Synchronizacja z innych systemów
Istnieją również operacje synchronizacji danych z zewnętrznych repozytoriów instytucji
zajmujących się przyznawaniem środków na projekty naukowe takie NCN, NCBiR lub
repozytoriów zawierających dane o publikacjach:





synchronizacja z OSF w zakresie danych pochodzących z baz NCN i NCBiR;
synchronizacja danych o projektach naukowych z bazy NCBiR;
dane o publikacjach na potrzeby ankiety jednostki pobierane będą z systemu PBN;
w systemie PBN prowadzone są prace w zakresie integracji z systemem Web of
Science w zakresie danych publikacji;

Zastosowanie wybranych mechanizmów importowych w poszczególnych
działach ankiety
Import Import API
XML XLS REST

Integracja z
systemem
zewnętrznym

B. DANE KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI
JEDNOSTKI NAUKOWEJ
1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych
lub prac rozwojowych
3. Publikacje i monografie naukowe

4)

4. Działalność innowacyjna
5. Dzieła artystyczne
6. Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w
grupie nauk ścisłych i inżynierskich)
7. Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w
grupie nauk o życiu)
8. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
oraz stopni w zakresie sztuki
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Import Import API
XML XLS REST
9. Rozwój kadry naukowej

Integracja z
systemem
zewnętrznym

5)

10. Mobilność naukowców
11. Międzynarodowe i krajowe projekty
6)
obejmujące badania naukowe lub prace
rozwojowe
12. członkostwo we władzach oraz pełnione
funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych
towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych, pełnione funkcje redaktora
naczelnego czasopisma naukowego znajdującego
się na liście JCR oraz członkostwo w zespołach
eksperckich
13. Laboratoria badawcze z poświadczeniem
uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy
jakości
14. Udział w tworzeniu strategicznej
infrastruktury
15. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz twórczości artystycznej
16. Informacja o najważniejszych osiągnięciach
jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w
zakresie pozostałych efektów działalności
naukowej lub działalności w zakresie sztuki
17. Wykaz wydawanych przez jednostkę naukową
czasopism naukowych znajdujących się w części
A lub C wykazu Ministra, o których mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia
18. Wdrożenia wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych
19. Aplikacje wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych dokonane przez inne podmioty
20. Informacja o osobie odpowiedzialnej za
sporządzenie ankiety
4)
baza PBN
5)
dane o stopniach i tytułach są pobierane z metryczki pracownika zasilanej m.in. poprzez
XML i API REST lub rejestru zawiadomień o nadanych stopniach
6)
System OSF oraz baza NCBiR
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Dziedzina wiodąca.


System POL-on umożliwia (zgodnie z ustawą o zasadach finasowania nauki)
wprowadzenie informacji o dziedzinach i dyscyplinach nauki lub sztuki, w których
pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową.



Możliwe jest wprowadzenie informacji o dowolnej liczbie dziedzin i dyscyplin wraz z
okresem ich obowiązywania (okresem, w którym pracownik prowadzi/prowadził w
nich działalność).



Można wprowadzić dowolną liczbę dziedzin i dyscyplin, w których pracownik
prowadzi/prowadził działalność obowiązujących w tym samym czasie.



Z uwagi na przepisy dotyczące przyznawania dotacji na utrzymanie potencjału
badawczego oraz oceny działalności jednostek naukowych, zwłaszcza jednostek
niejednorodnych, niezbędne jest wprowadzenie w POL-onie informacji o dziedzinie
dominującej w działalności naukowej danego pracownika, zwanej „dziedziną
wiodącą”, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez
nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.



System POL-on umożliwia oznaczenie dowolnej dziedziny jako „dziedzina wiodąca”.



„Dziedzina wiodąca” w dłuższym horyzoncie czasowym może się dla konkretnego
pracownika zmieniać i sytuację tę można wprowadzić do systemu POL-on korzystając
z okresu obowiązywania każdej wprowadzanej dziedziny i dyscypliny.

Przykład:
Pracownik od 05.11.2012 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk prawnych” w
dyscyplinie „prawo” i od 13.04.2014 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk
społecznych” w dyscyplinie „socjologia”.
W latach 2013 i 2014 jego dziedziną wiodącą (pracownik został w tych latach zaliczony do
podanej we wniosku o dotację statutową liczby osób w tej dziedzinie) była dziedzina nauk
prawnych, a w latach 2015 i 2016 dziedzina nauk społecznych.W związku z tym, w systemie
POL-on pracownik powinien mieć 4 wpisy dotyczące dziedzin i dyscyplin:


05.11.2012 – 31.12.2014 → dziedzina nauk prawnych - prawo → wiodąca=tak



13.04.2014 – 31.12.2014 → dziedzina nauk społecznych - socjologia → wiodąca=nie



01.01.2015 – → dziedzina nauk prawnych - prawo → wiodąca=nie



01.01.2015 – → dziedzina nauk społecznych - socjologia → wiodąca=tak
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Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody
na zaliczenie ich do liczby pracowników
zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji
badań naukowych lub prac rozwojowych.


Do systemu POL-on muszą zostać przekazane dane o pracownikach, warunkach
zatrudnienia, złożonych oświadczeniach itd. od 01.01.2013 roku.



System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych corocznie w
latach 2013-2015 – w tym przypadku, zgodnie z obowiązującym wówczas
rozporządzeniem, musiał zostać wskazany rok, którego dotyczy oświadczenie, czyli
rok, na który jednostka, w oparciu o omawiane oświadczenie, składała wniosek o
dofinansowanie działalności statutowej.



System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych albo
corocznie (jeżeli w druku oświadczenia został wskazany konkretny rok) albo
bezterminowo (jeżeli w składanym przez pracownika oświadczeniu nie został
wskazany rok).



Tylko oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową.
Wcześniejsze oświadczenia musiały być złożone „corocznie”.



Oświadczenie może złożyć tylko pracownik zatrudniony w jednostce naukowej przy
realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.



Jeżeli nastąpiło zakończenie stosunku pracy, to tym samym wygasły wszelki
wzajemne zobowiązania obu stron względem siebie, w tym również wszelkie
oświadczenia złożone przez pracownika. Ponowne podjęcie pracy u tego samego
pracodawcy musi (o ile pracownik wyrazi taką wolę) wiązać się z ponownym złożeniu
przez pracownika oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników zatrudnionych
w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.



Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik może na ten sam rok złożyć
oświadczenie u innego pracodawcy.



Ponieważ oświadczenia składane po 25.05.2015 roku mogą być bezterminowe
pracownik może zakończyć takie oświadczenie (składając odpowiednie oświadczenie
w tej sprawie).



Błędnie złożone oświadczenia (np. dany pracownik złożył oświadczenie u więcej niż
jednego pracodawcy) może zostać odwołane – czyli unieważnione. W takim
przypadku system uzna je (podczas generowania danych do ankiety oraz obliczania
dotacji) za „nieistniejące”.

UWAGA!!! Ostrzeżenie nie informuje o popełnionym błędzie, a jedynie wskazuje na
możliwość zaistnienia pomyłki we wprowadzonych danych. Oświadczenie nie jest ani
unieważniane ani zawieszane. Zgodnie z prawem, mogło ono zostać wykorzystane przez
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jednostkę podczas składania wniosku o dofinansowanie działalności statutowej – osoba
została prawidłowo wliczona do liczby osób wymienionych we wniosku.
Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 5 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz.2045), System Informacji o Nauce obejmuje dane o
działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, oraz zawiera
informacje o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących
badania naukowe lub prace rozwojowe. Zgodnie z ww. ustawą, dane i informacje zawarte w
systemie są powszechnie dostępne (z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki oraz
danych osobowych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy
realizacji badań naukowych lub pracach rozwojowych w ramach stosunku pracy). Również
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w
których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2145), nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących wymogu
zamieszczania w ankiecie, danych i informacji chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa, ich
przetwarzania, udostępniania w tym m.in. członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych oraz zespołów ewaluacyjnych. Rozporządzenie uregulowało tylko sposób
przeprowadzania kompleksowej oceny, jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych.
Zgodnie z § 7 ust. 1 i § 27 rozporządzenia, na podstawie informacji zamieszczonych w
ankiecie, kompleksową ocenę przeprowadza się w dwóch etapach. W pierwszym etapie
jednostka naukowa, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w drugim
etapie, ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz
obronności i bezpieczeństwa, w szczególności na podstawie poziomu naukowego
realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych
wyników. Ocenę w drugim etapie przeprowadza się w siedzibie jednostki naukowej przez
zespół ewaluacji, w skład, którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) w tym eksperci wskazani przez Ministra
Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ocenę, zgodnie z
powyższym trybem, KEJN przeprowadza tylko w przypadku wystąpienia ocenianej jednostki
do ministra z wnioskiem o jej przeprowadzenie zgodnie z powyższymi zasadami.
Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia, jednostka naukowa, przedstawia w ankiecie
tylko informacje niepodlegające ochronie. Informacje o realizacji krajowych i
międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe, zawierające klauzury
dotyczące zachowanie poufności danych, nie powinny być umieszczane w POL-onie jak
również ankiecie i ogólnie dostępne. Byłoby to, bowiem naruszeniem warunków umownych,
a niedotrzymanie warunków poufności (publiczny dostęp do danych projektu), mógłby
skutkować karami finansowymi oraz narażeniem jednostki na procesy sądowe, których skutki
musiałaby ponieść jednostka naukowa, lub budżet państwa w przypadku gdyby Ministerstwo
wymagała umieszczania tych danych w POL-onie lub ankiecie jednostki naukowej.
W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, jeśli
z umowy zawieranej w tej sprawie wynika, że mamy do czynienia np. z tajemnicą
przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności
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poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacją podlegającą ochronie na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, kierownika jednostki jest
zwolniony z ustawowego obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji
wynikających z realizacji projektów o tym charakterze. To na jednostce ciąży obowiązek
zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obwarowaną
kontraktem wiążącym jednostkę naukową z przedsiębiorcą jak również podjęcie decyzji czy
taką informację umieścić w Systemie Informacji o Nauce oraz ankiecie składanej w celu
przyznawania przez Ministra kategorii naukowej jednostce naukowej.
Często zadawane pytania - IndeksDefinicje i wyjaśnienia

Jednostki niejednorodne
Ogólne podstawy prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i
uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych
§ 20.
1. Kompleksową ocenę przeprowadza się w GWO.
2. Komitet ustala składy poszczególnych GWO, przyporządkowując do nich jednostki,
które złożyły ankiety w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, z
uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości i rodzaju jednostek,
określonych w szczególności na podstawie analizy publikacji naukowych ich
pracowników oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie
sztuki, a także dziedzin nauki albo dziedzin sztuki, w których pracownicy ocenianych
jednostek uzyskali stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie
sztuki.
3. Do oceny jednostek niejednorodnych Komitet tworzy odrębne GWO, po jednej dla
każdego rodzaju jednostek.
4. Jednostki reprezentujące różne dziedziny nauki albo sztuki w ramach tego samego
obszaru wiedzy nie mogą być uznane za jednostki niejednorodne.
5. Komitet uznaje jednostkę za jednostkę niejednorodną, jeżeli stopień niejednorodności,
określony jako udział pracowników jednostki prowadzących działalność naukową lub
badawczo-rozwojową w innych obszarach wiedzy niż obszar wiedzy dominujący dla
danej jednostki w liczbie N, wynosi co najmniej 35%. Jako obszar wiedzy dominujący
dla danej jednostki uznaje się obszar wiedzy, w którym większość pracowników
jednostki uwzględnionych w liczbie N prowadzi działalność naukową lub badawczorozwojową.

Dodatkowe dane
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Dział ankiety

2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE

10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY
OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE
ROZWOJOWE
14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB
PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH
OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE OBJĘTYM
ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W
CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1
ALBO 3 ROZPORZĄDZENIA
17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB
PRAC ROZWOJOWYCH
18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI
BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH
PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE PRZEZ
INNE PODMIOTY

Dodatkowe dane
(…) oraz obszar wiedzy
dominujący w zakresie
działalności naukowej
prowadzonej przez te
osoby
obszar wiedzy, w ramach
którego projekt jest
realizowany
obszar wiedzy, w ramach
którego opracowano
produkt
obszar wiedzy właściwy
dla osiągnięcia
obszar wiedzy, którego
dotyczy tematyka
publikacji naukowych w
czasopiśmie naukowym
obszar wiedzy właściwy
dla zadania badawczego,
w wyniku realizacji
którego powstał produkt
obszar wiedzy właściwy
dla zadania badawczego,
w wyniku realizacji
którego powstał produkt

71

Dziedzina dominująca w okresie objętym
ankietą

System POL-on umożliwia (zgodnie z ustawą o zasadach finasowania nauki) wprowadzenie
informacji o dziedzinach i dyscyplinach nauki lub sztuki, w których pracownik naukowy
prowadzi działalność badawczo-rozwojową (Wyjaśnienia dotyczące dziedzina wiodącej).
Informacje te podawane są w przedziale czasowym i aktualizowane przez Państwa w sposób
ciągły od roku 2013 (obowiązek wynikający z Ustawy o zasadach finansowania nauki).
Na potrzeby kategoryzacji istnieje konieczność zdefiniowania jednej dominującej dziedziny w
okresie objętych ankietą w związku z czym przygotowany został oddzielny interfejs,
umożliwiający Państwu zawężenie wyboru na podstawie dotychczas wprowadzonych do
systemu POL-on informacji. Na ekranie prezentowane są wyłącznie dane pracowników
uwzględnionych w dziale 1 ankiety jednostki „Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych
lub prac rozwojowych”.
Edycja odbywa się w sposób bezpośredni po wybraniu odpowiedniej wartości z pola wyboru
(combo) z opcji dostępnych w rejestrze pracowników. Brak możliwości wybrania
jakiejkolwiek opcji oznacza, że dla pracownika nie zostały wprowadzone jakiekolwiek
informacje określające prowadzoną przez niego działalność badawczo-rozwojową w
okresie objętym ankietą. W tej sytuacji należy skorzystać z dostępnych opcji w rejestrze
pracowników (wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich lub masowo
poprzez XML / API).

72

Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy
N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co
najmniej 3 lata w okresie objętym kompleksową oceną i nie byli autorami lub współautorami
osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem pracowników
inżynieryjno-technicznych oraz inżynieryjnych i technicznych, a także pracowników, którzy w
okresie objętym kompleksową oceną przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem,
udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia
rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą
wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat.
Ponieważ w systemie nie są zbierane informacje wrażliwe określające przyczyny
wykluczenia z liczby N0 z uwagi na łączna, co najmniej 3-letnią przerwę w świadczeniu
pracy prosimy o bezpośrednie wskazanie osób do wykluczenia bez podawania
jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Jak edytować dane? - Przejdź do scenariusza
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Szkolenia i materiały szkoleniowe
Na stronach serwisu informacyjnego POL-on dostępne są:




szkolenia stacjonarne dotyczące poszczególnych modułów systemu
materiały z konferencji
filmy szkoleniowe

Planowane szkolenia
Brak nowych szkoleń.

Zrealizowane szkolenia


27-28 października 2016 odbyły się szkolenia dotyczące „Technicznych aspektów
dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek
naukowych za lata 2013–2016” Materiały zostały opublikowane na stornie głównej
systemu PBN: https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/



24 stycznia 2017 - w sali konferencyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie - szkolenie dla administratorów ankiety jednostki w systemie POL-on
26 stycznia 2017 - w sali Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie - szkolenie dla
administratorów ankiety jednostki w systemie POL-on
7 lutego 2017 - w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - szkolenie dla
administratorów ankiety jednostki w systemie POL-on
9 lutego 2017 - w sali konferencyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie - szkolenie dla administratorów ankiety jednostki w systemie POL-on





Materiały szkoleniowe


Filmy szkoleniowe

W systemie dostępne są szkolenia systemu POL-on w wersji internetowej. Szkolenia dostępne
są dla zalogowanego użytkownika poprzez menu główne w pozycji Pomoc ► Filmy
szkoleniowe.Lista dostępnych filmów szkoleniowych


Materiały z konferencji

Materiały z konferencji dostępne na stronach serwisu informacyjnego POL-on


Prezentacje ze szkoleń

Ankieta jednostki naukowej (2013-2016) (dr Piotr Rodzik, ekspert systemu, OPI PIB)
Zmiany w systemie POL-on na potrzeby ankiety jednostki naukowej (2013 - 2016) - Marek
Michajłowicz, kierownik projektu POL-on, OPI-PIB
Moduł do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN - dr Marek Kozłowski, kierownik
projektu PBN, OPI PIB
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Specyfikacja działów
Dział A1. Okres objęty ankietą
Daty (od, do) określają okres, za jaki jednostka chce się sprawozdać. Domyślnie przyjęto, że:



Data od = 01.01.2013 (lub data powstania jednostki jeśli jest ona późniejsza)
Data do = 31.12.2016

Jednostki w obecnej parametryzacji skorygować mogą jedynie datę od.
Uwaga: Wprowadzony okres objęty ankietą wpływa na zakres danych pobieranych do
ankiety.

Dział A2. Dane jednostki
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu A2 pobierane są z modułu Administracji (menu:
Administracja > Instytucja)
Wymagane role: zobacz

Dział A3 - Informacja o Kierowniku jednostki
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu A3 pobierane są z modułu Administracja (menu:
Administracja > Kierownictwo jednostki)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - A3.
Informacja o Kierowniku jednostki
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - A3. Informacja o Kierowniku jednostki
Reguły weryfikacji danych
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Dział A4. Informacja o przeprowadzeniu w
jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu A4 pobierane są z modułu Audyt (menu: Audyt >
Zestawienie przeprowadzonych audytów)
Wymagane role: zobacz
Uwaga
Wykazanie danych o audycie dotyczy jednostek, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem
przeprowadzenia audytu otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej
wysokości wyższej niż 1 000 000 zł.
Do ankiety jednostki pobierane są jedynie informacje o ostatnim przeprowadzonym w
jednostce audycie zewnętrznym.

Specyfikacja danych
A. DANE PODSTAWOWE
Dział A4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego
audytu
Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
audytowana jednostka (jednostka, której
przeprowadzony był audyt)
data przeprowadzenia audyt
nazwa podmiotu przeprowadzającego
audyt
data przekazania ministrowi
sprawozdania z audytu

Zintegrowany System Informacji o
Uwagi
Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Brak
Brak
Brak
Brak

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - A4.
Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.
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Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - A4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce
obowiązkowego zewnętrznego audytu
Reguły weryfikacji danych
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Dział B1 - Zatrudnienie przy realizacji badań
naukowych lub prac rozwojowych
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B1 pobierane są z modułu Wykaz złożonych
oświadczeń o zaliczeniu do liczby N (menu: Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz
złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N)
Wymagane role: zobacz

Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety
Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie
spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji
danych).
Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule :Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety

Specyfikacja danych
Dział 1 - Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
imiona
nazwisko
stopień albo tytuł naukowy albo stopień albo tytuł
w zakresie sztuki
data uzyskania stopnia lub tytułu
obszar wiedzy
dziedzina nauki lub sztuki
dyscyplina naukowa lub artystyczna
numer PESEL, a w przypadku jego braku – seria i
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i
kraj jego wydania
wymiar czasu prasy
stanowisko
data zatrudnienie
data rozpoczęcia zakończenia

Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Uwagi
POL-on
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Brak
Brak
Brak
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
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Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
data złożenia oświadczenia, o którym mowa w
art. 4c ust. 11 ustawy
wyjaśnienie, o którym mowa w § 13 ust. 5
rozporządzenia

Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Uwagi
POL-on
Dostępny
Brak

Kryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu
widzenia działu B1 ankiety jednostki
Pobierz
UwagaW przypadku jednostek przekształconych gdy pobierany jest stan pracowników na 31
grudnia danego roku powiązanie pracownika z jednostką brane jest pod uwagę na podstawie
pola „Powiązana jednostka”. Pole znajduje się w szczegółach warunków zatrudnienia.
Przejdź aby zobaczyć wszystkie reguły weryfikacji danych ankiety jednostki

Operacje związane z działem
Edycja danych
Pola:



Dominujący obszar wiedzy, dziedzina i dyscyplina,
Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy

dostępne są do edycji jedynie poprzez: Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych
oświadczeń o zaliczeniu do liczby N > akcja „Przejdź do edycji”

Masowa edycja danych - automatyczne przypisanie obszaru
UwagaAutomatyczne przypisanie obszaru wiedzy odbywa się jedynie w przypadku gdy:
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istnieje tylko jeden obszar, dziedzina, dyscyplina określona dla pracownika jako
dominująca
istnieje tylko jeden obszar, dziedzina, dyscyplina określona dla pracownika

Istniejące obszary, dziedziny i dyscypliny pobierane są z metryczki pracownika (Dane
powiązane z działalnością badawczo-rozwojową > Dziedzina i dyscyplina powiązana z
działalnością badawczo-rozwojową)

Powiązane instrukcje i wyjaśnienia




Pracownicy zaliczeni do liczby N
Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina i dyscyplina
dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy)
Dziedzina dominująca w okresie objętym ankietą

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 1. Zatrudnienie przy realizacji badań
naukowych lub prac rozwojowych
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:






Pracownicy zaliczeni do liczby N
Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina dominująca,
wykluczenie z N0)
Dziedzina dominująca w okresie objętym ankietą
Reguły weryfikacji danych
Często zadawane pytania- 1.Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac
rozwojowych
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B1 - Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety
Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
Oświadczenie złożone w roku na ten sam rok
Zgodnie z regułą R_2907 oświadczenia złożone w tym samym roku którego dotyczą nie są
brane pod uwagę. Dane oświadczenia w związku z tym powinny zostać poprawione.
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka
pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia
Jednostka w danym roku nie składała wniosku o dotację
Zgodnie z regułą R_2540 w przypadku gdy jednostka nie składała wniosku o dotację do B1
pobierani są pracownicy, którzy:



są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był oznaczony jako B+R
według stanu na 31.12.RRRR)
posiadają aktywne zatrudnienie na dzień 31.12.RRRR (rok, dla którego nie złożono
wniosku)

powiązanie z jednostką brane jest na podstawie pola „Powiązana jednostka”.
Oświadczenie w tym przypadku nie są uwzględniane (dla danego roku)
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka
pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia >
akcja: Koryguj warunki zatrudnienia > pole: Powiązana jednostka
Jednostka w danym roku przekształciła się
Zgodnie z regułą R_2784 w przypadku gdy jednostka uległa przekształceniu do B1 pobierani
są pracownicy, którzy:



są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był oznaczony jako B+R
według stanu na 31.12.RRRR)
posiadają aktywne zatrudnienie na dzień przekształcenia

powiązanie z jednostką brane jest na podstawie pola „Powiązana jednostka”.
Oświadczenie w tym przypadku nie są uwzględniane (dla danego roku)
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka
pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia >
akcja: Koryguj warunki zatrudnienia > pole: Powiązana jednostka
Przekształcenia opisano na stronie: Raportowanie dorobku jednostek przekształconych
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Obszary kosztochłonności
W ramach obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, w ramach których swoją działalność
prowadzi pracownik naukowy w systemie POL-on możliwe było wskazanie dziedzin z
obszaru kosztochłonności. Obszar ten jednak nie jest uwzględniany w ankiecie jednostki.
Aby na potrzeby ankiety wskazać dominującą dyscyplinę należy w pierwszej kolejności
określić dla pracownika właściwą dyscyplinę zgodną z obecnie obowiązująca klasyfikacją
Przejdź do klasyfikacji. Po wskazaniu danych dla pracownika możliwe będzie wybranie tej
wartości na potrzeby ankiety jednostki.

82

Dział B2 - Publikacje naukowe i monografie
naukowe
Źródło danych i wymagane role
Źródłem danych dla działu 2 ankiety jednostki jest system Polskiej Bibliografii Naukowej
(PBN) - https://pbn.nauka.gov.pl
Wymagane role: zobacz

Reguły pobierania danych do ankiety
Wykaz 1a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism
naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
§ 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
części A – zawierającej tytuły czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu,
ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o
największym zasięgu, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych
czasopismach;
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = publikacja
czasopismo na wykazie A
materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism
naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
§ 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
części B – zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, których wydawcy działają
zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. z późn. zm. )),
nieuwzględnionych w części A lub C, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje
naukowe w tych czasopismach;
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = publikacja
czasopismo na wykazie B
materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism
naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
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§ 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
części C – zawierającej tytuły czasopism naukowych nieuwzględnionych w części A, ujętych
w wiodących, indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism naukowych o
największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla nauk humanistycznych i
społecznych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych
czasopismach.
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = publikacja
czasopismo na wykazie C
materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
§ 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5
arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym
niewymienionym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 16 ust. 1;
§ 16 ust. 1 - mowa o wykazach A, B i C
WARUNKI (łącznik AND):






rodzaj = publikacja
język publikacji <> polski
objętość publikacji >= 0.5
czasopismo nie znajduje się na żadnym z wykazów: A, B, C
materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1e) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
§ 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
1. WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = publikacja
materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
Web of Science Core Collection = Tak

2. WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = monografia
materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
Web of Science Core Collection = Tak

3. WARUNKI (łącznik AND):


rodzaj = rozdział
84




materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
Web of Science Core Collection = Tak

Wykaz 2a) monografii naukowych
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = monografia
materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja konferencji)
objętość monografii >= 6 arkuszy albo objętość monografii >= 0.5 arkuszy (jeśli
mapa)

brak danych _size traktujemy jako 0
Wykaz 2b) rozdziałów w monografiach naukowych
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = rozdział
materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja konferencji)
objętość rozdziału >= 0.5 arkuszy lub objętość rozdziału >= 0.25 arkuszy jeśli hasło
encyklopedyczne lub słownikowe

brak danych _size traktujemy jako 0
Wykaz 3 wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za
dzieła wybitne
3) wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła
wybitne.
WARUNKI (łącznik AND):




rodzaj = rozdział LUB monografia
materiał pokonferencyjny = NIE
dzieło wybitne = TAK

dzieło wybitne = TAK gdy:W celu pobrania danych do ankiety jako dzieło wybitne
sprawdzamy czy oznaczono dzieło jako wybitne:




jeśli nie jest oznaczone jako wybitne - nie bierzemy danych pod uwagę
jeśli jest oznaczone ale nie ma nagród lub uzasadnienia - nie bierzemy pod uwagę
jeśli jest oznaczone i ma co najmniej jedną nagrodą lub uzasadnienia - bierzemy pod
uwagę
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Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 2. Publikacje naukowe i monografie naukowe
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
Często zadawane pytania - 2. Publikacje naukowe i monografie naukowe
Reguły weryfikacji danych
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Dział B3 - Działalność innowacyjna
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B3 pobierane są z modułu Patentów i praw
ochronnych (menu: Patenty i dokonania > Patenty i prawa ochronne)
Wymagane role: zobacz

Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety
Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie
spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji
danych).
Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule :Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 3.
Działalność innowacyjna
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:





Wymagane role
Często zadawane pytania - 3. Działalność innowacyjna
Reguły weryfikacji danych
Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety
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B3 - Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety
Działalność innowacyjna
Brak twórców będących pracownikami jednostki
Zgodnie z regułami R_2291 oraz R_2580 działalność innowacyjna jest uwzględniana tylko
w przypadku gdy co najmniej jeden twórca osiągnięcia jest pracownikiem jednostki.
Jako pracownika jednostki z kolei traktujemy osobę znajdującą się na wykazie B1 ankiety (tj.
Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych).
Aby sprawdzić czy reguła została spełniona należy w pierwszej kolejności uzupełnić dział B1
ankiety. Jeśli na wykazie B1 oraz na liście twórców (Szczegóły produktu > zakładka
„Twórcy”) znajduje się ta sama osoba warunek został spełniony

Jednostka posiadająca twórców a inna jednostka jest właścicielem
W przypadku jednostek, które posiadają twórców a właścicielem jest inna jednostka
dane nie są pobierane jeśli w ramach patentu nie wskazano jednostki właściciela.
W dziale B3, wykaz 3 (wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż
oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.) jednostka
musi podać „nazwę podmiotu, na rzecz którego udzielono patentu na wynalazek”. Dlatego też
brak tej informacji określany jest jak brak kompletności danych i patent nie jest pobierany do
ankiety.

Prawa spoza okresu parametryzacji
Aby dane zostały pobrane do ankiety daty nadania prawa muszą zawierać się w okresie
parametryzacji.
UwagaWyjątkiem jest jedynie wykaz 2 działu B3 (tj. wykaz wynalazków wdrożonych po raz
pierwszy w okresie objętym ankietą, na które w okresie objętym ankietą albo przed tym
okresem zostały udzielone patenty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za
granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca
wynalazku.). W tym przypadku data udzielenia patentu może być datą sprzed parametryzacji
ale tylko wtedy gdy pierwsze jego wdrożenie nastąpiło w okresie parametryzacji.

Niezgodność liczby patentów i praw ochronnych na zestawieniu i w raporcie ankiety
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Zestawienie w systemie prezentuje wszystkie patenty i prawa ochronne zarejestrowane przez
jednostkę. Nie wszystkie jednak spełniają warunki ankiety (np. powyższe ograniczenia)
dlatego też lista prezentowana na zestawieniu nie musi być zgodna z listą pobieraną do
ankiety jednostki.

Źródło poszczególnych danych
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Dział B4 - Dzieła artystyczne
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B4 pobierane są z modułu Osiągnięcia artystyczne
pracowników jednostki (menu: Osiągnięcia artystyczne > Osiągnięcia artystyczne
pracowników jednostki)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 4. Dzieła
artystyczne
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 4. Dzieła artystyczne
Reguły weryfikacji danych
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Dział B5 - Dzieła architektoniczne lub
wzornicze
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B5 pobierane są z modułu Dzieła architektoniczne
lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu (menu: Dzieła architektoniczne
lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu > Wykaz dzieł architektonicznych
lub wzorniczych oraz dzieł z zakresu architektury krajobrazu)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 5. Dzieła
architektoniczne lub wzornicze
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze
Reguły weryfikacji danych
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Dział B6 - Dzieła z zakresu architektury
krajobrazu
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B6 pobierane są z modułu Dzieła architektoniczne
lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu (menu: Dzieła architektoniczne
lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu > Wykaz dzieł architektonicznych
lub wzorniczych oraz dzieł z zakresu architektury krajobrazu)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 6. Dzieła
z zakresu architektury krajobrazu
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu
Reguły weryfikacji danych
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Dział B7 - Uprawnienia do nadawania stopni
naukowych oraz stopni w zakresie sztuki
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B7 pobierane są z modułu Uprawnienia jednostek
do nadawania stopni naukowych (menu: Uprawnienia jednostek do nadawania stopni
naukowych > Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.))
Wymagane role: zobacz

Reguły pobierania danych
Reguła 1. Do ankiety pobierane są uprawnienia AKTYWNE na dzień złożenia ankiety
jednostki. (Status = PRZYZNANE)
Podwójna weryfikacja statusów uprawnień:



pobranie uprawnień aktywnych na dzień generowania ankiety
sprawdzenie czy na dzień wysłania danych uprawnienia pobrane do ankiety nadal są
AKTYWNE. (Status = PRZYZNANE)

Reguła 2. Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia:
Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia:



jednostki, która składa ankietę oraz
jednostek podrzędnych do jednostki, która składa ankietę

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 7.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
oraz stopni w zakresie sztuki
Reguły weryfikacji danych
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Dział B8 - Rozwój kadry naukowej
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B8 ankiety jednostki pobierane są z 3 źródeł:
1. Moduł zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i
autoreferaty)
2. Metryczka pracownika
3. Nowe zestawienie „WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego
profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki,
przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora
albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą”
Wymagane role: zobacz

Reguły pobierania danych
WYKAZ 1 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali
stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w tej jednostce.
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:






osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

WYKAZ 2 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali
stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w innej jednostce.
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:



osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
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data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

METRYCZKA
Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników spełniające warunki:





osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:
Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on system kieruje się następującą
zasadą:
1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu zawiadomień (pełna nazwa:
Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr
nadzorowany przez Ministerstwo
2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, gdzie uczelnie
wprowadzają dane.
W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny zarówno w metryczne jak i
zawiadomieniu co najmniej dwoma parametrami spośród:




jednostka przyznająca
data przyznania
dziedzina

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie jeden przyjmując założenie, że
wykaz zawiadomień na większy priorytet.
WYKAZ 3 - Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki,
w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę,
zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo
stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:



osoba, której nadano stopień <> pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1
z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
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data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

WYKAZ 4 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali
stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w
tej jednostce
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:






osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

WYKAZ 5 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali
stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w
innej jednostce
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:






osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

METRYCZKA
Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników spełniające warunki



osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
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data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:
Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on zamierzamy kierować się
następującą zasadą:
1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu zawiadomień (pełna nazwa:
Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr
nadzorowany przez Ministerstwo
2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, gdzie uczelnie
wprowadzają dane.
W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny zarówno w metryczne jak i
zawiadomieniu co najmniej dwoma parametrami spośród:




jednostka przyznająca
data przyznania
dziedzina

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie jeden przyjmując założenie, że
wykaz zawiadomień na większy priorytet.
WYKAZ 6 - Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami
jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora
habilitowanego sztuki, w okresie objętym ankietą
ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia,
recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:






osoba, której nadano stopień <> pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1
z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do
ankiety>
jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki
podrzędne
status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem
danych

WYKAZ 7 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali
tytuł naukowy profesora albo profesora sztuki
METRYCZKA
Do wykazu pobieramy dane z metryczki pracownika spełniające warunki:
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osoba, której nadano tytuł = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z
uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
tytuł naukowy = profesor
data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
jednostka przeprowadzająca postępowanie = brak ograniczenia (w przypadku braku
danych w raporcie prezentujemy treść „Wymaga uzupełnienia”)

WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu
profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w
jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w
okresie objętym ankietą
WPROWADZENIE RĘCZNE
Do wykazu jednostka wprowadza dane ręcznie (moduł: Rozwój kadry naukowej - Tytuły
naukowe / WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu
profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w
jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w
okresie objętym ankietą)
Do wykazu pobieramy dane spełniające warunki:



data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
jednostka przeprowadzająca postępowanie = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej
jednostki podrzędne

Pobranie danych - klasyfikacja (Obszar / dziedzina)
W pierwszej kolejności sprawdzamy czy obiekt posiada informację o klasyfikacji obszarów
wiedzy zgodną z klasyfikacją CKSST
(http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065):



Jeśli tak pobieramy tę klasyfikację do wykazu
Jeśli nie pobieramy klasyfikację „inną” wprowadzona przez użytkownika.

W przypadku braku jakiejkolwiek klasyfikacji wyświetlamy „Wymaga uzupełnienia”.
Pobranie danych - kompletność - oznacz jako gotowe (WALIDACJA KOŃCOWA)
Podczas oznaczania działu jako „Gotowy do zaraportowania” wymagane jest podanie
wszystkich danych, które określa wykaz. W przypadku braku, jakiejkolwiek z informacji
rekord nie jest pobierany do ankiety.
Wymagane dane:
Wykaz 1
Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień
naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w tej jednostce




imię
nazwisko
data uzyskania
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obszar
dziedzina

Wykaz 2
Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień
naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w innej jednostce







imię
nazwisko
data uzyskania
nazwa jednostki, w której uzyskano stopień
obszar
dziedzina

Wykaz 3
Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki, w tym
będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę,
zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo
stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą






imię
nazwisko
data uchwały
obszar
dziedzina

Wykaz 4
Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień
naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w tej
jednostce







imię
nazwisko
data uzyskania
wiek w dniu uzyskania
obszar
dziedzina

Wykaz 5
Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień
naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w innej
jednostce




imię
nazwisko
data uzyskania
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wiek w dniu uzyskania
nazwa jednostki, w której uzyskano stopień
obszar
dziedzina

Wykaz 6
Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki,
przeprowadzonych w jednostce, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,
w okresie objętym ankietą







imię
nazwisko
data uchwały
wiek w dniu uzyskania
obszar
dziedzina

Wykaz 7
Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali tytuł
naukowy profesora albo profesora sztuki








imię
nazwisko
data uzyskania
wiek w dniu uzyskania
jednostka przeprowadzająca postępowanie (w przypadku braku w raporcie
prezentujemy treść „Wymaga uzupełnienia”)
obszar
dziedzina

Wykaz 8
Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki
osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce,
zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie
objętym ankiet







imię
nazwisko
data uzyskania
wiek w dniu uzyskania
obszar
dziedzina

Pobranie danych - wiek w dniu uzyskania stopnia/tytułu (wykaz 4-7)
Wartość wyliczana jest przez system na podstawie:
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1. Jeśli wprowadzono rok urodzenia: Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania
stopnia/tytułu (rok) - rok urodzenia
2. w przeciwnym wypadku: Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania
stopnia/tytułu (rok) - (rok urodzenia obliczony na podstawie numeru PESEL)
Pobranie danych - pracownik zatrudniony w momencie nadania stopnia
Do ankiety w wykazach o których o pracownikach jednostki powinni pobierać się jedynie
stopnie gdzie:


w momencie nadania stopnia pracownik był zatrudniony w jednostce tj. data nadania
stopnia zawiera się <data od zatrudnienia, data do zatrudnienia>

w przeciwnym razie traktujemy go jako „nie-pracownika”

Uwaga
Stopnie naukowe nadane w klasyfikacji innej (klasyfikacja historyczna), która nie
posiadała podziału na obszary wiedzy, klasyfikowane są w ankiecie jako Obszar
niezidentyfikowany.
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Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 8. Rozwój kadry naukowej
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
Często zadawane pytania - 8. Rozwój kadry naukowej
Reguły weryfikacji danych
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Dział B9 - Mobilność naukowców
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B9 pobierane są z modułu Mobilność naukowców
(menu: Pracownicy > Działalność B+R > Mobilność naukowców)
Wymagane role: zobacz

Powiązane instrukcje i wyjaśnienia





Pracownicy zaliczeni do liczby N
Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina dominująca,
wykluczenie z N0)
Dziedzina dominująca w okresie objętym ankietą
Instrukcje dotyczące importu danych
o Dane pracowników
o Dane osób spoza jednostki

Specyfikacja danych
B. DANE KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Dział 9 - Mobilność naukowców
9. 1) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych
lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w
//Academic Ranking of World Universities// lub w renomowanym ośrodku naukowym
lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium,
jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
imiona
nazwisko
tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień
w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł
w zakresie sztuki
nazwa podmiotu, w którym były prowadzone
badania naukowe lub działalność artystyczna
adres podmiotu, w którym były prowadzone
badania naukowe lub działalność artystyczna

Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Uwagi
POL-on
Dostępny
Dostępny
Dostępny

103

Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Uwagi
POL-on

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej
typ jednostki

9.2) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych
lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku
zagranicznym innym niz wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii naukowej A+ lub A,
lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli
zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii

Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Uwagi
POL-on
Dostępny
Dostępny

imiona
nazwisko
tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień
w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł Dostępny
w zakresie sztuki
nazwa podmiotu, w którym były prowadzone
badania naukowe lub działalność artystyczna
adres podmiotu, w którym były prowadzone
badania naukowe lub działalność artystyczna
kategoria naukowa jednostki, w którym były
prowadzone badania naukowe lub działalność
artystyczna
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej
typ jednostki

9.3) wykaz osób bioracych udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w prowadzeniu
badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień
naukowy doktora lub stopień naukowy doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w
okresie nie dłuzym niż 5 lat przed rozpoczeciem udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie
nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii

Zintegrowany System Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL- Uwagi
on
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Rozporządzenie o przyznaniu kategorii

Zintegrowany System Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL- Uwagi
on
Dostępny [dla pracowników jednostki]
Dostępny [dla pracowników jednostki]

imiona
nazwisko
dominujący obszar wiedzy i dziedzina nauki
Dostępny [dla pracowników jednostki]
albo dziedzina sztuki
stopień
nazwa podmiotu, w którym został nadany
stopień naukowy doktora albo stopień doktora Dostępny [dla pracowników jednostki]
sztuki
adres podmiotu, w którym został nadany
stopień naukowy doktora albo stopień doktora Dostępny [dla pracowników jednostki]
sztuki
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu
badań naukowych lub działalności
artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu
badań naukowych lub działalności
artystycznej

9.4) wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez okres co
najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań badań naukowych lub działalności
artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w
innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
imiona
nazwisko
dominujący obszar wiedzy i dziedzina nauki
albo dziedzina sztuki
stopień
nazwa podmiotu, w którym został nadany
stopień naukowy doktora albo stopień doktora
sztuki
adres podmiotu, w którym został nadany
stopień naukowy doktora albo stopień doktora
sztuki
kategoria naukowa jednostki, w których został
nadany stopień doktora albo stopień doktora
sztuki
data rozpoczęcia zatrudnienia w jednostce
data zakończenia zatrudnienia w jednostce
typ jednostki

Zintegrowany System Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym
Uwagi
POL-on
Dostępny [dla pracowników jednostki]
Dostępny [dla pracowników jednostki]
Dostępny [dla pracowników jednostki]
Dostępny [dla pracowników jednostki]
Dostępny [dla pracowników jednostki]

Dostępny [dla pracowników jednostki]

Dostępny [dla pracowników jednostki]
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Kryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu
widzenia działu 9 ankiety jednostki
Do działu 9 ankiety jednostki brani są:



pracownicy, którzy zostali zakwalifikowani do ankiety w dziale 1. Plik eksportu w
formacie xls zawiera dane pracowników i stanowi inicjalny plik importu.
osoby spoza jednostki [dotyczy wykazu 3 i 4]. Plik eksportu w formacie xls do
uzupełnienia danych wymaganych przez ankietę stanowi inicjalny plik importu.

Operacje związane z działem
Użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA lub INST_PR/
INST_NAUK_PR ma dostęp do Ankiety jednostki, w tym do edycji danych w ramach działu
9 dotyczącego mobilności naukowców.
Po kliknięciu na liście działów ankiety w Części B, w dział 9 lub po wybraniu w menu opcji
„Ankieta jednostki> Mobilność naukowców” prezentowany jest ekran pozwalający:




pobrać plik w formacie xls służący później jako inicjalny plik do importu danych
(akcja „Pobierz szablon importu”)
zaimportować plik w formacie xls z danymi dotyczącymi mobilności naukowców
(akcja „Wgraj plik”)
pobrać plik w formacie PDF lub XML w celu weryfikacji wprowadzonych danych (
akcja „Pobierz raport”)

Ponieważ wykazy 3 i 4 mogą zawierać dane osób spoza jednostki, przygotowano dwa
odrębne pliki excel, jeden do wprowadzenia danych dotyczących pracowników zawierający 4
arkusze, pozwalające wprowadzić dane dla poszczególnych wykazów oraz drugi do
wprowadzenia danych dotyczących osób spoza jednostki zawierający 2 arkusze, pozwalające
wprowadzić dane dla wykazów 3 i 4.

UWAGA
Aby przyciski Pobierz szablon importu i Wgraj plik stały się aktywne i umożliwiły
pobranie/ załadowanie odpowiednich plików należy wybrać z listy rozwijalnej typ danych,
który ma być importowany. Do wyboru są dwa:



Dane pracowników
Dane osób spoza jednostki
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Po kliknięciu w przycisk Pobierz szablon importu można pobrać i zapisać plik w formacie
xlsx.Dane w ramach arkusza zostały podzielone na dwie części:
1. dane osobowe - dane pracowników znajdujących się w dziale 1, wyciągnięte
automatycznie z systemu POL-on. UWAGA: nie powinny podlegać edycji
2. dane stopnia/ tytułu - dane, które dla pracowników zostaną wyciągnięte z systemu,
natomiast dla osób spoza jednostki należy uzupełnić UWAGA: jeśli dane dotyczące
stopnia/ tytułu zostały już zaimportowane do systemu, przy kolejnym eksporcie te
dane równie z znajdą się w pliku
3. dane mobilności - dane, które należy uzupełnić UWAGA: jeśli dane dotyczące
mobilności zostały już zaimportowane do systemu, przy kolejnym eksporcie te dane
równie z znajdą się w pliku.
Plik stanowi inicjalny plik do importu danych dotyczących mobilności naukowców.

W rozporządzeniu mobilność naukowców została podzielona na 4 wykazy, analogicznie pliki
zostały podzielone na 4 arkusze (dotyczy danych pracowników) oraz 2 arkusze (dotyczy
danych osób spoza jednostki), z czego każdy arkusz odpowiada określonemu typowi wykazu:








WYKAZ_1 - wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni
notowanej w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku
naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego
stypendium, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą
WYKAZ_2 - wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w
ośrodku zagranicznym innym niż wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii
naukowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac
rozwojowych, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą
WYKAZ_3 - wykaz osób biorących udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w
prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce,
które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce
w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w prowadzeniu badań
naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego
zakończenie nastąpiło w okresie objętym ankietą
WYKAZ_4 - wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez
okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności
artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w
innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce
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Każdy z arkuszy w przypadku pliku dla pracowników zostaje zasilony inicjalnie danymi
pracowników i danych stopnia i wiodącego obszaru/ dziedziny. Docelowo należy w pliku
uzupełnić dane dotyczące mobilności pracowników jednostki:
1. aby dodać mobilność określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w
kolumnach dotyczących mobilności uzupełnić wymagane dane
2. jeśli pracownik nie posiada żadnej mobilności, należy w wierszu z jego danymi, w
kolumnach dotyczących członkostwa pozostawić puste komórki
3. jeśli pracownik ma więcej niż jedną mobilność w ramach jednego wykazu, należy
dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy
uzupełniać danych pracownika, a wyłącznie dane kolejnej mobilności danej osoby
W przypadku pliku dla osób spoza jednostki inicjalnie plik jest pusty. Docelowo należy w
pliku uzupełnić inicjalnie wszystkie dane osoby oraz jej mobilności.
1. aby dodać mobilność określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w
kolumnach dotyczących mobilności uzupełnić wymagane dane
2. nie należy wprowadzać danych osób spoza jednostki, które nie posiadają żadnej
mobilności
3. jeśli osoba ma więcej niż jedną mobilność w ramach jednego wykazu, należy dodać je
w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy uzupełniać danych
osobowych, a wyłącznie dane stopnia i kolejnej mobilności danej osoby
Po pierwszym imporcie danych, każdy kolejny wyciąga dane osób, które mają dodane dane
dotyczące mobilności naukowców.

UWAGA
1. import danych dotyczy mobilności naukowców, dlatego dla pracowników nie należy
w pliku importu modyfikować danych osobowych, wszelkie modyfikacje danych
osobowych pracownika zostaną pominięte przy imporcie danych dotyczących
członkostwa pracowników, w przypadku danych osób spoza jednostki należy
inicjalnie wprowadzić wszystkie dane, w kolejnych importach należy co najwyżej
modyfikować dane dotyczące mobilności.
2. jeśli dane dotyczące mobilności naukowca są importowane po raz kolejny dla tej
samej osoby, dane z pierwszego importu zostaną wykasowane, a następnie zastąpione
danymi z aktualnego importu.
3. osoby nie występujące w pliku eksportu nie są brane pod uwagę przy imporcie danych
4. w arkuszach WYKAZ_3 i WYKAZ_4 w kolumnie Identyfikator obszaru wiedzy i
dziedziny nauki/ sztuki należy wprowadzić kod dziedziny z arkusza
OBSZAR_DZIEDZINA
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Pobranie danych w postaci pliku pdf lub XML pozwala zweryfikować dane, które zostały
zaimportowane do systemu na potrzeby ankiety.
UWAGA: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych
Ponieważ dla danych dotyczących członkostw na obecnym etapie nie jest przewidziane
zestawienie wprowadzonych danych, w celu weryfikacji ich poprawności należy pobrać plik
xlsx lub pdf (w trakcie realizacji).

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 9. Mobilność naukowców
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:







Pracownicy zaliczeni do liczby N
Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina dominująca,
wykluczenie z N0)
Dziedzina dominująca w okresie objętym ankietą
Wymagane role
Często zadawane pytania - 9. Mobilność naukowców
Reguły weryfikacji danych
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Dział B10 - Międzynarodowe i krajowe projekty
obejmujące badania naukowe lub prace
rozwojowe
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B10 pobierane są z modułu Projekty naukowe.
Wymagane role: zobacz

Operacje związane z działem

Masowy import danych - automatyczne przypisanie obszaru
Reguła: Automatyczne przypisanie obszaru wiedzy odbywa się jedynie w przypadku gdy:


istnieje tylko jeden obszar określony dla projektu określony w module projektów
naukowych (zakładka Dane podstawowe)

Edycja danych
Pola:



Dominujący obszar wiedzy
Rok przyznania środków finansowych

dostępne są do edycji poprzez: Projekty naukowe > Wykaz projektów naukowych > akcja
„Przejdź do edycji”
Kolumny z polami do edycji zostały oznaczone na zielono.
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Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety
Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie
spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji
danych).
Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule :Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 10.
Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
Często zadawane pytania - 10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące
badania naukowe lub prace rozwojowe
Reguły weryfikacji danych
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B10 - Najczęstsze powody braków danych w
raportach ankiety
Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace
rozwojowe
Brak danych w polu 'Środki wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą
[PLN]'
Wartość w polu „Środki wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą [PLN]” jest
wyliczana jako suma środków w podziale na lata, które wchodzą w okres ankiety.
Najprawdopodobniej wartość ta została uzupełniona jako środki ogółem. Konieczne jest
jednak podanie ich w podziale na lata.
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Jednostki realizujące projekt > Koszty
poniesione [PLN] > Pokaż w podziale na lata > Zarządzaj środkami
Brak danych w polach: 'Dominujący obszar wiedzy'
Pomimo, że obszar/y wiedzy zostały określone w szczegółach projektu konieczne jest
wskazanie tego dominującego w kontekście właściwej ankiety jednostki.
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Zestawienie > Przejdź do edycji >
Dominujący obszar wiedzy (scenariusz: Dział 10 - Międzynarodowe i krajowe projekty
obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe)
Brak danych w polach: 'Rok przyznania środków finansowych'
„Rok przyznania środków finansowych” jest nową informacją wprowadzoną na potrzeby
ankiety. Do tej pory jednostki nie miały obowiązku i możliwości wprowadzenia tej danej do
systemu.
Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Zestawienie > Przejdź do edycji > Rok
przyznania środków finansowych (scenariusz: Dział 10 - Międzynarodowe i krajowe projekty
obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe)
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Źródło poszczególnych danych
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Dział B11 - Członkostwo pracowników
jednostki
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B11 pobierane są z modułu Członkostwo
pracowników (menu: Pracownicy > Działalność B+R > Członkostwo pracowników)
Wymagane role: zobacz

Powiązane instrukcje i wyjaśnienia


Pracownicy zaliczeni do liczby N

Specyfikacja danych
B. DANE KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Dział 11 - Członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,
pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A
wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także
udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych
11.1) członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,
których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii
imiona
nazwisko
nazwa towarzystwa, organizacji lub instytucji
funkcja pełniona we władzach towarzystwa,
organizacji lub instytucji w okresie objętym
ankietą
rok wyboru

Zintegrowany System Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym
Uwagi
POL-on
Dostępny
Dostępny

11.2) członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez
organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
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Rozporządzenie o przyznaniu
Zintegrowany System Informacji o Nauce i
kategorii
Szkolnictwie Wyższym POL-on
imiona
Dostępny
nazwisko
Dostępny
nazwa zespołu eksperckiego
nazwa organu lub instytucji
powołującej
rok powołania
opis zadań ekspertów

Uwagi

11.3) pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism
naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w
§ 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Rozporządzenie o
przyznaniu kategorii
imiona
nazwisko
nazwa czasopisma
naukowego
współczynnik wpływu
ISSN/ eISSN
rok objęcia funkcji

Zintegrowany System Informacji o Nauce i
Wykaz Uwagi
Szkolnictwie Wyższym POL-on
Dostępny
Dostępny

11.4) udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk
muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką
przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną
Rozporządzenie o przyznaniu
Zintegrowany System Informacji o Nauce i
kategorii
Szkolnictwie Wyższym POL-on
imiona
Dostępny
nazwisko
Dostępny
funkcję w jury
nazwa konkursu lub festiwalu
miejsce organizacji konkursu
lub festiwalu
rok organizacji konkursu lub
festiwalu

Uwagi
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Kryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu
widzenia działu 11 ankiety jednostki
Do działu 11 ankiety jednostki brani są pracownicy, którzy zostali zakwalifikowani do
ankiety w dziale 1. Plik eksportu w formacie xlsx zawiera dane pracowników i stanowi
inicjalny plik importu.

Operacje związane z działem
Użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA oraz INST_PR/
INST_NAUK_PR lub INST_PR_PODGLAD/INST_NAUK_PR_PODGLAD) ma dostęp do
Ankiety jednostki, w tym do edycji danych w ramach działu 11 dotyczącego członkostw
pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw,
organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych oraz w zespołach eksperckich, pełnienie
funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu
czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w
jury konkursów lub festiwali artystycznych.
Po kliknięciu na liście działów ankiety w Części B, w dział 11 lub po wybraniu w menu opcji
„Pracownicy> Działalność B+R> Członkostwa pracowników” prezentowany jest ekran
pozwalający:




pobrać plik w formacie xlsx służący później jako inicjalny plik do importu danych
(akcja „Pobierz szablon importu”)
zaimportować plik w formacie xlsx z danymi członkostw (akcja „Wgraj plik”)
pobrać plik w formacie pdf w celu weryfikacji wprowadzonych danych (akcja
„Pobierz raport”)

Po kliknięciu w przycisk Pobierz szablon importu można pobrać i zapisać plik w formacie
xlsx.Dane w ramach arkusza zostały podzielone na dwie części:
1. dane osobowe - dane pracowników znajdujących się w dziale 1, wyciągnięte
automatycznie z systemu POL-on. UWAGA: nie powinny podlegać edycji
2. dane członkostwa - dane, które należy uzupełnić dla poszczególnych pracowników
UWAGA: jeśli dane dotyczące członkostw pracowników zostały już zaimportowane
do systemu, przy kolejnym eksporcie w pliku znajdą się również dane członkostw.
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Plik stanowi inicjalny plik do importu danych dotyczących członkostwa pracowników.

W rozporządzeniu członkostwa pracowników zostały podzielone na 4 wykazy, analogicznie
plik został podzielony na 4 arkusze, z czego każdy arkusz odpowiada określonemu typowi
członkostwa:








TOW_ORG_INST_NAUK_ART - członkostwo pracowników jednostki we
władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji
naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
ZESP_EKSPERCKIE - członkostwo pracowników jednostki w zespołach
eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje
zagraniczne lub międzynarodowe
CZASOPISMA - pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów
naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism
naukowych, o której mowa w §15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
KONKURSY_FESTIWALE - udział pracowników jednostki w jury konkursu lub
festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych,
zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję
kultury lub uczelnię artystyczną

Każdy z arkuszy zasilony zostaje inicjalnie danymi pracowników. Docelowo należy w pliku
uzupełnić dane dotyczące członkostw pracowników jednostki:
1. aby dodać członkostwo określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w
kolumnach dotyczących członkostwa uzupełnić wymagane dane
2. jeśli pracownik nie posiada żadnego członkostwa, należy w wierszu z jego danymi, w
kolumnach dotyczących członkostwa pozostawić puste komórki
3. jeśli pracownik ma więcej niż jedno członkostwo w ramach jednego wykazu, należy
dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy
uzupełniać danych pracownika, a wyłącznie dane kolejnego członkostwa danej osoby
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UWAGA
1. import danych dotyczy członkostw pracowników, dlatego nie należy w pliku importu
modyfikować danych osobowych pracowników, wszelkie modyfikacje danych
osobowych pracownika zostaną pominięte przy imporcie danych dotyczących
członkostwa pracowników.
2. jeśli dane dotyczące członkostwo są importowane po raz kolejny dla tej samej osoby,
dane z pierwszego importu dotyczące członkostw zostaną wykasowane, a następnie
zastąpione danymi z aktualnego importu.
3. osoby nie występujące w pliku eksportu nie są brane pod uwagę przy imporcie danych

Pobranie danych w postaci pliku pdf lub XML pozwala zweryfikować dane, które zostały
zaimportowane do systemu na potrzeby ankiety.
UWAGA: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych
Ponieważ dla danych dotyczących członkostw na obecnym etapie nie jest przewidziane
zestawienie wprowadzonych danych, w celu weryfikacji ich poprawności należy pobrać plik
xlsx lub pdf (w trakcie realizacji).

118

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 11.Członkostwo pracowników jednostki
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:





Pracownicy zaliczeni do liczby N
Często zadawane pytania - 11.Członkostwo pracowników jednostki
Wymagane role
Reguły weryfikacji danych
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Dział B12 - Laboratoria badawcze z
poświadczeniem uprawnień i wdrożone
międzynarodowe systemy jakości
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B12 pobierane są z modułu:



Laboratoria i aparatura (menu: Laboratoria i aparatura > Zestawienie laboratoriów
badawczych )
Wdrożone systemy jakości (menu: Administracja > Instytucja > Wdrożone systemy
jakości )

Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 12.
Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy
jakości
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem
uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości
Reguły weryfikacji danych
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Dział B13 - Udział w tworzeniu strategicznej
infrastruktury badawczej
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B13 pobierane są z modułu Infrastruktura (menu:
Infrastruktura > Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 13.
Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 13. Udział w tworzeniu strategicznej
infrastruktury badawczej
Reguły weryfikacji danych
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Dział B14 - Praktyczne efekty badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz
twórczości artystycznej
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B14 pobierane są z modułu Patenty i dokonania
(menu: Patenty i dokonania > Efekty praktyczne)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 14.
Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 14. Praktyczne efekty badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
Reguły weryfikacji danych
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Dział B15 - Informacja o najważniejszych
osiągnięciach jednostki w okresie objętym
ankietą w zakresie pozostałych efektów
działalności naukowej i artystycznej
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B15 pobierane są z modułu Najważniejsze
osiągnięcia (menu: Najważniejsze osiągnięcia > Zestawienie najważniejszych osiągnięć
jednostki)
Wymagane role: zobacz

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 15.
Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie
pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:





Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach
jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności
naukowej i artystycznej
Reguły weryfikacji danych
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Dział 16 - Wykaz wydawanych przez jednostkę
czasopism naukowych zamieszczonych w części
A albo C wykazu czasopism naukowych, o
których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1
albo 3 rozporządzenia
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B16 ankiety jednostki pobierane są z modułu
„Czasopisma wydawane przez jednostki naukowe”.
Wymagane role: zobacz

Reguły pobierania danych
Pobranie danych
Do ankiety pobierane są czasopisma:



posiadające określony identyfikator określający wykaz gdzie jest to wykaz A lub C
data wydawania czasopisma zawiera się w okresie ankiety

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: 16. Wykaz wydawanych przez jednostkę
czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o
których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:





Wymagane role
Często zadawane pytania - 16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism
naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o
których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
Reguły weryfikacji danych
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Dział B17 - Wdrożenia wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B17 pobierane są z modułu Patenty i dokonania
(menu: Patenty i dokonania > Wdrożenia)
Wymagane role: zobacz

Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 17.
Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:




Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych
Reguły weryfikacji danych
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Dział B18 - Aplikacje produktów będących
wynikami badań naukowych lub prac
rozwojowych prowadzonych w jednostce
dokonane przez inne podmioty
Źródło danych i wymagane role
Dane do ankiety jednostki w ramach działu B18 pobierane są z modułu Patenty i dokonania
(menu: Patenty i dokonania > Aplikacje produktu)
Wymagane role: zobacz

Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim

Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 18.
Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych
prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty
Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on
wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.

Przydatne linki:





Wymagane role
FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 18. Aplikacje produktów będących wynikami
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez
inne podmioty
Reguły weryfikacji danych
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