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Wstęp
System Prezentacji Wyników Ewaluacji Dorobku Naukowego (SPWEDN) prezentuje wyniki
kompleksowej oceny jednostek naukowych. Jest to aplikacja przygotowana przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu POL-on.
Głównym celem aplikacji jest prezentacja wyników kompleksowej oceny jednostki naukowej.
System pozwala również odnieść się jednostce naukowej do zaprezentowanych wyników i
złożyć wniosek odwoławczy.
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SystemSPWEDNzperspektywyjednostki
naukowej
Najszerszą grupą użytkowników Systemu Prezentacji Wyników Ewaluacji Dorobku
Naukowego są kierownicy jednostek naukowych (rola J EDNOSTKA_NAUKOWA). Dlatego
przegląd funkcji systemu zaczynamy od prezentacji aplikacji z perspektywy użytkownika
tego typu.

Rozpoczęciepracy,pierwsze
logowanie
Wraz z decyzją o przyznanej kategorii naukowej kierownik jednostki otrzymuje informację o
systemie, jego adresie internetowym oraz nazwę użytkownika/login do systemu (którym jest
adres poczty elektronicznej).
Po odwiedzeniu strony o podanym adresie pojawia się strona logowania systemu SPWEDN.

Podczas pierwszej próba zalogowania użytkownik zna swój login (adres e-mail), ale nie zna
hasła. W tym celu konieczne jest skorzystanie z polecenia “Nie mam/nie pamiętam hasła”.
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System poprosi o wpisanie loginu, a użycie przycisku “Generuj hasło” spowoduje
niezwłoczne wysłanie hasła na podany adres. Mając hasło użytkownik posiada już komplet
danych pozwalających na korzystanie z systemu.
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Krótkiprzeglądfunkcji
systemu
(menu
główne)
●
●
●

●

●

●

Panel informacyjny - podstawowe informacje dotyczące systemu, jego zadań oraz
podstaw prawnych, na jakich bazuje;
Wynik ewaluacji - prezentacja wyników kompleksowej oceny jednostki naukowej;
Karta oceny jednostki naukowej - prezentacja wszystkich poziomów karty oceny,
możliwość przeglądania kryteriów, grup parametrów, parametrów oraz zdarzeń
ewaluacyjnych;
Zdarzenia ewaluacyjne - lista zdarzeń, które nie znalazły się w karcie oceny w
podziale na zdarzenia rozpatrzone i nieuwzględnione; możliwość odwoływania się od
podjętych decyzji;
Ankieta jednostki
○ Informacje o jednostce - podstawowe dane jednostki naukowej, dyscypliny,
w jakich działa itp;
○ Wykaz pracowników - zatrudnienie w jednostce w poszczególnych latach
plus możliwość odwołania się od zakwalifikowania pracowników do N0;
○ Zgłoszony dorobek naukowy - zgłoszone przez jednostkę osiągnięcia w
strukturze odpowiadającej ankiecie jednostki;
Wniosek/odwołania
○ Proces odwoławczy - tworzenie i wysyłanie wniosku odwoławczego;
○ Odwołania od zdarzeń nieuwzględnionych w ocenie - zbiór wszystkich
zgłoszonych odwołań tego typu z możliwością modyfikacji oraz usunięcia;
○ Odwołania od zdarzeń rozpatrzonych - zbiór wszystkich zgłoszonych
odwołań tego typu z możliwością modyfikacji oraz usunięcia;
○ Odwołania dotyczące pracowników (N0) - zbiór wszystkich zgłoszonych
odwołań tego typu z możliwością modyfikacji oraz usunięcia;
○ Odwołania inne - możliwość dodawania i edycji dowolnej liczby odwołań
innych, czyli nie powiązanych bezpośrednio z pojedynczym zdarzeniem
ewaluacyjnym;
○ Odwołania kryterium IV - w tym miejscu można dodać jedno zbiorcze
odwołanie dotyczące oceny kryterium IV karty oceny.
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Jednostkijednorodne
i
niejednorodne
Opisany powyżej zbiór funkcji odzwierciedlony w strukturze menu aplikacji w przypadku
jednostek niejednorodnych rozszerzony jest o dodatkowy poziom, którym jest obszar.

Obszaru staje się pośrednim poziomem menu w przypadku poleceń związanych z wynikiem
ewaluacji, kartą oceny, zdarzeniami ewaluacyjnymi i odwołaniami z nimi związanymi czy
odwołaniami kryterium IV. Niezależne od obszarów są odwołania inne, odwołania od N0
  i
sam proces odwoławczy.
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Panelinformacyjny
Widok prezentuje podstawowe informacje dotyczące systemu, jego zadań oraz podstaw
prawnych dotyczących procesu ewaluacji jednostek naukowych.

8

Wynikewaluacji
Wynik jednostki naukowej zaprezentowany jest za pomocą kilku sekcji informacyjnych.
Sekcją główną są oceny przyznane w ramach kryteriów I, II, III i IV. Następnie podana jest
przyznana kategoria naukowa wraz z innymi kluczowymi parametrami (N, N0, T, 3N-2N0).
Poniżej wyświetlony jest wynik porównania z jednostkami referencyjnymi.
W przypadku jednostek niejednorodnych wynik ewaluacji podzielony jest na ocenę całkowitą
oraz wyniki dla danego obszaru.
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Kartaocenyjednostki
naukowej
“Karta oceny jednostki naukowej” to widok prezentujący tę część dorobku naukowego
jednostki i te pozycje, które kwalifikowały się do rozpatrzenia w ramach poszczególnych
grup nauk i dyscyplin.
W Karcie Oceny Jednostki Naukowej zawarte są te i tylko te zdarzenia ewaluacyjne, które
wytypowane zostały do oceny zgodnie z treścią rozporządzenia (ich dobór daje maksymalny
wynik punktowy jednostce). W Karcie Oceny nie są natomiast prezentowane zdarzenia
ewaluacyjne z naliczonymi punktami, które nie weszły do oceny (np. z powodu wyczerpania
ilości zdarzeń ewaluacyjnych branych pod uwagę w ramach ograniczenia 3N-2N0 i/lub z
powodu innych ograniczeń i wzajemnych relacji zdarzeń opisanych w treści rozporządzenia).
Karta Kompleksowej Oceny Jednostki Naukowej umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z
dorobkiem naukowym zgłoszonym przez jednostkę naukową. Karta systematyzuje zdarzenia
ewaluacyjne zaliczając je do poszczególnych parametrów karty oceny, które są agregowane
w grupy parametrów. Grupy parametrów agregowane są w poszczególne kryteria karty
oceny. Struktura karty oceny jest następująca:
1. Kryterium (np. Osiągnięcia naukowe i twórcze);
2. Grupa parametrów (np. Monografie naukowe)
3. Parametr ( np. Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co
najmniej…)
4. Zdarzenie ewaluacyjne
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Dla jednostek jednorodnych karta oceny wyświetlana jest po wybraniu z menu aplikacji
polecenia “Karta oceny jednostki naukowej”.

W przypadku jednostek niejednorodnych użycie polecenia “Karta oceny jednostki naukowej”
spowoduje pojawienie się kolejnego poziomu menu, które służy do wyboru obszaru nauki.
Dopiero po jego wskazaniu pojawi się karta oceny dotycząca wskazanego obszaru.
Widok karty oceny posiada funkcje pozwalające na prezentację poszczególnych poziomów
struktury, począwszy od kryterium. Zaraz po wyświetleniu w ramach każdego kryterium
widoczne są grupy parametrów.
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Kliknięcie w wiersz reprezentujący grupę parametrów spowoduje jego rozwinięcie i
wyświetlenie listy należących do grupy parametrów.
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Kolejne kliknięcie, tym razem w wiersz parametru, przenosi użytkownika do widoku z listą
zdarzeń związanych z parametrem.
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Lista zdarzeń prezentuje jedynie najbardziej podstawowe ich atrybuty. Komplet informacji o
pojedynczym zdarzeniu wyświetlony zostanie po wskazaniu wiersza zdarzenia.

Widok składa się z trzech sekcji. Sekcja górna to szczegółowy opis zdarzenia. Struktura tego
fragmentu zależy od typu zdarzenia.
Następny jest panel informujący o decyzji zespołu ewaluacyjnego, a poniżej status i wynik
decyzji.
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Zdarzeniaewaluacyjne
Jedną z podstawowych funkcji systemu jest prezentacja zdarzeń ewaluacyjnych z
uwzględnieniem tego, jakie decyzje w odniesieniu do nich zostały podjęte i jaki wpływ mają
one na ocenę jednostki i przyznaną kategorię. Aplikacja pozwala wskazać zdarzenia i
decyzje, z którymi jednostka się nie zgadza i dla każdego z nich stworzyć odwołanie
zawierające argumenty popierające to stanowisko.
Główną osią podziału dla zdarzeń jest kwalifikacja do jednej z dwóch grup:
● Zdarzenia nieuwzględnione w ocenie
● Zdarzenia rozpatrzone

Zdarzenianieuwzględnione
w
ocenie
W grupie zdarzeń nieuwzględnionych znajdziemy te zdarzenia, które z przyczyn formalnych,
w większości w sposób automatyczny zostały odrzucone i nie w spełniły formalnego
kryterium kwalifikacji do karty oceny.

W górnej części ekranu znajduje się filtr. Pierwszy jego wiersz zawiera opcje pozwalające
zobaczyć zdarzenia, do których powstało już odwołanie, zdarzenia bez odwołania lub
zdarzenia wszystkie, niezależnie od istnienia odwołania.
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Wiersz kolejny filtra pozwala podzielić zdarzenia ze względu na rodzaj podjętej w stosunku
do nich decyzji.
Istnieje także możliwość wyszukania na podstawie unikalnego identyfikatora zdarzenia.
W centralnej części widoku znajduje się tabela wyświetlająca zdarzenia, ich zbiór zależy od
aktualnego ustawienia filtrów.
Kliknięcie myszką w wiersz reprezentujący zdarzenie powoduje przejście do szczegółów
wyświetlonego zdarzenia.
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Edycjaodwołań
Dla każdego zdarzenia aplikacja pozwala stworzyć odwołania. Operacja to może być
wykonana zarówno z poziomu wiersza (akcja “Dodaj odwołanie”) jak i z poziomu widoku
szczegółów zdarzenia (przycisk “Dodaj odwołanie” w dolnej części ekranu).

Edycjaodwołańjestmożliwatylkowtedy,gdyistniejeaktywnywniosek.Patrz:
Procesodwoławczy.

Dodanie odwołania polega na wprowadzeniu uzasadnienia (pole obowiązkowe), opcjonalnie
informacji dodatkowych oraz załączników.
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Wiersze ze zdarzeniami, dla których powstały już odwołania, oznaczone są symbolem flagi.

Dodane odwołanie można modyfikować (opcja “Edytuj odwołanie”) lub usunąć (“Usuń
odwołanie”).
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Zdarzeniarozpatrzone
Widok “Zdarzenia rozpatrzone” działa analogicznie jak widok “Zdarzenia nieuwzględnione w
ocenie”. Również składa się z panelu filtrowania oraz tabeli zdarzeń. Tak samo również
działa edycja odwołań do zdarzeń.
Różnica polega na zawartości tabeli. Prezentowane są w niej zdarzenia, które zostały
rozpatrzone ale odrzucone. Wyodrębnione zostały trzy główne powody odrzucenia,
reprezentuje je drugi wiersz panelu filtrowania.
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Ankietajednostki
Informacjaojednostce
naukowej
Polecenie “Informacje o jednostce” treścią odpowiada swojej nazwie.
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Wykazpracowników
Dane umieszczone w tej części systemu odzwierciedlają zatrudnienie w jednostce naukowej
w poszczególnych latach objętych ankietą przy realizacji badań naukowych lub prac
rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w
odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustalony na podstawie corocznie
składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków na
działalność statutową.

Główny widok zawiera filtr oraz tabelę pracowników. Oprócz podstawowych danych o osobie
znajdziemy w niej kolumny mówiące o przypisaniu pracownika do liczby N oraz N0
 . Więcej
szczegółów znajdziemy po kliknięciu w wiersz tabeli.
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Jeśli chcemy zgłosić odwołanie związane z pracownikiem (błędne zdaniem jednostki
przypisanie do liczby N0) to należy skorzystać z mechanizmu analogicznego do zgłaszania
odwołań dotyczących zdarzeń. Na poziomie wiersza pracownika lub w widoku “Szczegóły
pracownika” dostępne jest polecenie “Dodaj odwołanie”.

Edycjaodwołańjestmożliwatylkowtedy,gdyistniejeaktywnywniosek.Patrz:
Procesodwoławczy.

Istniejące odwołanie można w zmodyfikować lub usunąć.
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Zgłoszonydorobeknaukowy
Widok “Zgłoszony dorobek naukowy” prezentuje wszystkie zgłoszone osiągnięcia w kształcie
odpowiadającym strukturze ankiety jednostki.
Zaraz po wejściu do widoku użytkownik widzi główne punkty ankiety jednostki wraz z
informacją o liczbie osiągnięć w ramach każdego punktu.
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Wskazanie punktu powoduje rozwinięcie hierarchii o jeden poziom, wskazanie podpunktu
przenosi nas do listy związanych z podpunktem osiągnięć.
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Na końcu łańcucha prezentacji znajduje się podgląd pojedynczego zdarzenia
ewaluacyjnego.
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Wniosek/odwołania
Procesodwoławczy
Jeśli jednostka naukowa chce od nadanej jej decyzji się odwoływać, konieczne jest
stworzenie wniosku odwoławczego. Dodanie dowolnego rodzaju odwołania zależy od
istnienia aktywnego wniosku odwoławczego. Gdy wniosek nie istnieje (nie został jeszcze
stworzony) lub wniosek został już wysłany wszystkie operacje edycji odwołań (czyli dodanie,
modyfikacja oraz usunięcie) są niedostępne i zablokowane.
Stworzenie (otwarcie) wniosku możliwe jest dzięki poleceniu “Utwórz” na widoku “Proces
odwoławczy”. Opcja jest dostępna gdy wniosek odwoławczy nie został jeszcze stworzony.
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Kliknięcie przycisku “Utwórz” i potwierdzenie zamiaru wykonania operacji

powoduje utworzenie i otwarcie wniosku odwoławczego dla jednostki. Jest on od tego
momentu aktywny.
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Edycjaodwołańjestmożliwatylkowtedy,gdyistniejeaktywnywniosek.

Jednostka po zapoznaniu się w wynikiem ewaluacji ma prawo dodawać i edytować
odwołania różnego typu. Gdy kierownik jednostki uzna, że praca związana z odwołaniami
jest zakończona, za pomocą opcji “Wyślij” tworzy wniosek, zamykając go jednocześnie i
blokując za pomocą tej operacji dalszą możliwość zgłaszania odwołań drogą elektroniczną.

28

Odwołaniaodzdarzeńnieuwzględnionych
w
ocenie
Nowe odwołania dotyczące zdarzeń nieuwzględnionych dodajemy przeglądając listę
zdarzeń tego typu w widoku wyświetlanym po wykonaniu polecenia
“Zdarzenia ewaluacyjne > Zdarzenia nieuwzględnione w ocenie”.
Wszystkie odwołania tego typu trafiają na oddzielną listę odwołań od zdarzeń
nieuwzględnionych, co pozwala łatwiej nimi zarządzać.

Z poziomu listy każde z odwołań można przeglądać, edytować lub usunąć.
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Odwołaniaodzdarzeńrozpatrzonych
Nowe odwołania dotyczące zdarzeń rozpatrzonych dodajemy przeglądając listę zdarzeń
tego typu w widoku wyświetlanym po wykonaniu polecenia
“Zdarzenia ewaluacyjne > Zdarzenia rozpatrzone”.
Wszystkie odwołania tego typu trafiają na oddzielną listę odwołań od zdarzeń rozpatrzonych,
co pozwala łatwiej nimi zarządzać.

Z poziomu listy każde z odwołań można przeglądać, edytować lub usunąć.
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Odwołaniadotyczącepracowników
Nowe odwołania dotyczące pracowników i ich przypisania do N0
  dodajemy przeglądając listę
pracowników w widoku wyświetlanym po wykonaniu polecenia
“Ankieta jednostki > Wykaz pracowników”.
Wszystkie odwołania tego typu trafiają na oddzielną listę odwołań dotyczących pracowników
i N0
 , co pozwala łatwiej nimi zarządzać.

Z poziomu listy każde z odwołań można przeglądać, edytować lub usunąć.
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Odwołaniainne
System Prezentacji Wyników Ewaluacji Dorobku Naukowego pozwala również odwołania
“inne”, czyli takie, które nie dotyczą bezpośrednio konkretnego zdarzenia lub osoby. Są one
wiązane z jednostką traktowaną jako całość, niezależnie od tego, czy jednostka jest
jednorodna czy niejednorodna.
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OdwołaniakryteriumIV
Odwołanie od oceny kryterium IV karty oceny traktowane jest jako całość. W pojedynczym
odwołaniu użytkownik zgłasza swoje uwagi, uzupełnia je o informacje dodatkowe i tak jak w
przypadku każdego innego odwołania może dodać dowolną liczbę załączników.
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