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Czym jest SEDN?

Aplikacja SEDN jest częścią systemu POL-on. Zapewnia funkcjonalności potrzebne do 
przeprowadzenia ewaluacji podmiotów.

Zbiera informacje niezbędne w ewaluacji od systemów gromadzących dane 
a następnie prezentuje je w ujęciu oceny jakości działalności naukowej dla każdego 
podmiotu biorącego udział w ewaluacji. 

Jest miejscem:

• w którym podmiot może przygotować zestaw osiągnięć, które będą poddawane 
ewaluacji

• w którym MEiN wprowadza decyzje ws. ewaluacji i oceny, 

• dokonania faktycznej oceny przez ekspertów KEN, 

• prezentacji wyników oceny dla podmiotów naukowych,

• przeprowadzania procesów następujących po dokonaniu oceny jak np. procesy 
odwoławcze.

SEDN nie gromadzi danych bezpośrednio, tylko prezentuje dane zebrane 
z innych części systemu (moduły POL-on, PBN), stąd nie ma możliwości 
rozbieżności danych.



Role w aplikacji
i ich funkcjonalność



Kierownik
(Obiekt: podmiot)

Koordynator
(Obiekt: dyscyplina)

Obserwator
(Obiekt: podmiot)

Administrator ponosi odpowiedzialność 
za prawidłowe nadanie ról użytkownikom. 
Dostęp do danych osobowych pracowników można 
nadać osobie, która może takie dane przetwarzać.

Administrator SEDN

INST_ADM
INST_NAUK_ADM

Podgląd wszystkich danych ze 
wszystkich dyscyplin w całym 

ewaluowanym podmiocie

Finalna akceptacja zestawienia 
osiągnięć do ewaluacji

Wstępna akceptacja zestawienia 
osiągnięć do ewaluacji

Podgląd wszystkich danych z 
wybranych dyscyplin w całym 

ewaluowanym podmiocie

Podgląd wszystkich danych ze 
wszystkich dyscyplin w całym 

ewaluowanym podmiocie



Poziom uprawnień
• Podmiot

Dostęp do modułów:
• Profil
• Administracja (zarządzanie użytkownikami, zakładanie kont)

Czym zarządza:
• Swoim profilem
• Zakłada nowych użytkowników w swoim Podmiocie
• Widzi listę użytkowników o rolach:

• Administrator
• Kierownik
• Koordynator
• Obserwator

• Może nadawać użytkownikom role:
• Kierownik
• Koordynator
• Obserwator

• Może edytować dane użytkowników, którymi zarządza

Administrator SEDN:



Kierownik:

Poziom uprawnień:
• Podmiot

Dostęp do modułów:
• Profil
• Podmiot w ewaluacji
• Osoby w ewaluacji
• Dorobek naukowy i artystyczny (Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III)
• Ewaluacja – Zestawienie osiągnięć KI, KII, KIII
• Zarządzanie procesem odwoławczym (w przyszłości)

Czym zarządza:
• Swoim profilem
• Podmiotem w zakresie wglądu w dane
• Osobami w ewaluacji w zakresie:

• wglądu w dane
• wglądu w dyscypliny, w których ewaluowane mają być ich osiągnięcia

• Dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie:
• wglądu w dane
• wyboru zestawienia do ewaluacji
• zatwierdzenia zestawienia przygotowanego przez Koordynatora



Koordynator:

Poziom uprawnień
• Dyscyplina w ramach podmiotu

Dostęp do modułów:
• Profil
• Podmiot w ewaluacji
• Osoby w ewaluacji
• Dorobek naukowy i artystyczny (Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III)
• Wgląd w proces odwoławczy (w przyszłości)

Czym zarządza:
• Swoim profilem
• Podmiotem w swojej dyscyplinie w zakresie wglądu w dane
• Pracownikami w swojej dyscyplinie w zakresie:

• wglądu w dane
• podglądu ich osiągnięć, które mają być poddane ewaluacji

• Dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie:
• wglądu w dane
• wyboru zestawienia do ewaluacji



Obserwator:

Poziom uprawnień:
• Podmiot

Dostęp do modułów:
• Profil
• Podmiot w ewaluacji
• Osoby w ewaluacji
• Dorobek naukowy i artystyczny (Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III)
• Wgląd w proces odwoławczy (w przyszłości)

Czym zarządza:
• Swoim profilem
• Widzi listę użytkowników o rolach:

• Administrator
• Kierownik
• Koordynator
• Obserwator

• Podmiotem w zakresie wglądu w dane
• Pracownikami w zakresie wglądu w dane
• Dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie wglądu w dane



Zakładanie konta w SEDN,
logowanie 
i profil użytkownika



Jak założyć konto w SEDN?

Zgłoś się do Administratora w podmiocie, do którego danych chcesz 
mieć dostęp

1

Potwierdź link aktywacyjny wysłany na maila podanego przy zakładaniu 
konta, który zawiera nazwę instytucji i login

Administrator SEDN: 
• nada  Ci jedną z ról: Kierownik, Koordynator lub Obserwator
• przy nadawaniu roli koordynatorowi wskaże konkretną dyscyplinę 

lub dyscypliny

2

3

Po kliknięciu w  link aktywacyjny przejdziesz do formatki, w której 
wprowadź swoje indywidualne hasło do SEDN.

4

Każdy użytkownik posiada w aplikacji SEDN jedno konto. 
Pracując w różnych podmiotach może posiadać kilka kontekstów logowania. 
Administrator podmiotu może zablokować użytkownikowi kontekst, ale nie może zablokować mu dostępu do konta.



Kierownik Koordynator ObserwatorAdministrator

Logowanie wyłącznie
za pomocą 

Modułu Centralnego 
Logowania (MCL)

Logowanie przez aplikację SEDN 
lub za pomocą 

Modułu Centralnego Logowania 
(po połączeniu konta SEDN z MCL)



Jak połączyć konto SEDN z MCL?

Czy masz 
konto MCL?

TAK

NIE
Załóż konto na 
mcl.opi.org.pl

Zaloguj się 
na stronie

W sekcji 
Profil kliknij 

Połącz z centralnym 
kontem OPI PIB

System przeniesie 
Cię na stronę 

logowania do MCL. 
Zaloguj się. 

Konta są 
połączone.

Teraz do SEDN 
będziesz mógł 

logować się przy 
pomocy MCL.

Uwaga! Połączenie konta SEDN z MCL jest nieodwracalne!



logowanie bezpośrednio 
w systemie

logowanie przez MCL



Logowanie do systemu w 4 krokach

Logowanie składa się z następujących etapów (aplikacja prowadzi użytkownika podczas logowania):

1. 
Logowanie

Wpisanie loginu i hasła
na stronie SEDN 

lub w MCL 
Akceptacja regulaminu przy 

pierwszym logowaniu

2. 
Wybierz podmiot

Użytkownik może wybrać
tylko jeden podmiot, 

w którym chce pracować

3. 
Wybierz rolę

Użytkownik może wybrać 
tylko jedną rolę, którą ma 

nadaną w wybranym 
wcześniej podmiocie

4. 
Wybierz dyscyplinę

Użytkownik może wybrać tylko 
jedną dyscyplinę, spośród tych, 
które ma nadane w podmiocie

i roli wybranych 
w poprzednich krokach

Przedstawiona ścieżka logowania zakłada wariant maksymalny – użytkownik pracuje w kilku podmiotach 
i ma kilka ról oraz dyscyplin. 
Jeśli użytkownik pracuje w jednym podmiocie, ma tylko jedną rolę (czyli nie ma możliwości wyboru) to krok jest 
pomijany i następuje automatyczne przeniesienie użytkownika, do kolejnego kroku, w którym możliwy będzie wybór. 



dostępne kroki 
logowania

dostępny wybór 
w kroku 



Wybrany kontekst logowania (podmiot, rola i dyscyplina).
Zmiana kontekstu jest ponownym wyborem podmiotu / 

roli / dyscypliny w przypadku koordynatora.

dostępność modułu 
zależy  od roli, w której 

pracuje użytkownik

możliwe dokonanie 
zmiany przez 
użytkownika

możliwe dokonanie 
zmiany przez 

administratora

Połącz z centralnym kontem OPI PIB
połączenie SEDN z 

MCL (nieodwracalne)

Podmioty, do których 
użytkownik ma dostęp. 
Oznaczenia przy podmiotach:
• A – aktywny
• Z – zablokowany

Role dostępne w podmiocie, 
do którego użytkownik jest 
zalogowany

Dyscypliny dostępne w 
podmiocie, do którego 
użytkownik jest zalogowany 
(tylko dla Koordynatora)



Praca administratora SEDN



• zmiana danych 
użytkowników

• zmiana uprawnień
• zakładanie kont



Administrator SEDN
zarządzanie użytkownikami



wyszukiwanie użytkowników

użytkownicy 
w podmiocie



Użytkowników można filtrować po imieniu, 
nazwisku, roli, dacie aktywacji, adresie e-mail 

i statusie kontekstu.
Dodatkowo po dyscyplinie (po rozwinięciu należy 

wybrać dziedzinę i dyscyplinę użytkownika)



zmiana danych 
użytkownika

aktywacja lub 
zablokowanie kontekstu

dodanie lub usunięcie 
roli użytkownikowi

dodanie / zmiana / 
usunięcie dyscypliny



Administrator SEDN
zakładanie konta 
użytkownikowi



Zakładanie konta użytkownikowi w trzech krokach

1. 
Wprowadzenie danych

• imię
• nazwisko
• adres e-mail

2. 
Nadanie uprawnień

• obserwator
• kierownik
• koordynator (wymaga 

wyboru dyscypliny)

3. 
Akceptacja

• potwierdzenie wprowadzo-
nych danych, nadanych ról 
i ewentualnie dyscyplin

• wysłanie linka aktywacyjnego
do użytkownika (wymagane 
kliknięcie w link)

Uwaga!
Powyższy schemat jest w sytuacji, gdy użytkownika w SEDN nie ma.
Podczas zakładania konta administrator może pominąć krok 2 i nadać użytkownikowi uprawnienia później.
Po aktywacji konta użytkownik będzie mógł się zalogować, ale nie wyjdzie poza swój profil.



Zakładanie konta użytkownikowi – możliwe sytuacje

1. 
Wprowadzenie 

danych

Zarządzanie użytkownikami

• aktywacja kontekstu
• aktualizacja e-mail
• aktualizacja danych

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła, resetuje je samodzielnie

użytkownik istnieje 
w naszym 
podmiocie

użytkownik istnieje
w innym 

podmiocie

Edytuj

Nadaj rolę 
w nowym 
podmiocie

2. 
Nadanie 

uprawnień

3. 
Aktywacja

mail informacyjny 
do użytkownika



po wprowadzeniu danych 
administrator podejmuje 

decyzję, czy nadać uprawnienia 
od razu, czy pominąć ten krok 

(wówczas przejdzie do kroku 3). 

Weryfikacja, czy adres e-mail 
znajduje się  w bazie 

użytkowników



informacja o istnieniu w naszym podmiocie
użytkownika z takim adresem e-mail. 
Wymagane działanie w Zarządzanie 

użytkownikami (Edytuj).



informacja o istnieniu w innym podmiocie użytkownika 
z takim adresem e-mail. 

Wymagane działanie (Nadaj rolę w nowym podmiocie). 
W dalszych należy nadać użytkownikowi odpowiednie 

role w naszym podmiocie. 



nadawanie uprawnień

wymagany wybór dyscypliny wyłącznie w przypadku 
nadawania uprawnień koordynatora. Pozostałe role 

mają dostęp do wszystkich dyscyplin podmiotu.



wybór dyscypliny polega na 
wyborze najpierw dziedziny, 

a potem dyscyplin/ 
dyscypliny w tej dziedzinie



potwierdzenie założenia konta powoduje:
• wysłanie do nowego użytkownika 

maila z linkiem aktywacyjnym 
• wysłanie do użytkownika, któremu 

dodaliśmy uprawnienia w naszym 
podmiocie maila informacyjnego



Nowy użytkownik klikając w link otrzymany 
mailem aktywuje konto w SEDN i ustanawia 

hasło do logowania.



Administrator SEDN
masowe zakładanie kont
(import z pliku)



Struktura pliku do importu

<email>;<imię>;<nazwisko>;<rola>;<nazwa dyscypliny> / <kod dyscypliny>

Przykład:

a.adamski@podmiot.pl;Adam;Adamski;koordynator;0
k.katarzyniak@podmiot.pl;Katarzyna;Katarzyniak;kierownik;206

Rola Kod dyscypliny

Koordynator zawsze 0

Kierownik zgodnie z uprawnieniami

Obserwator zawsze 0

Uwaga!
Jako separator należy wpisywać znak średnika, 
a plik zapisać w formacie *csv.

Lista kodów dyscyplin oraz wzór pliku 
do importu użytkowników dostępny 
jest na stronie pomocy SEDN. 

https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/import-uzytkownikow-z-pliku/


masowy import użytkowników z pliku *.csv



efekt masowego 
importu użytkowników



Aby poprawić błędy w imporcie można:
• edytować masowo uprawnienia użytkowników (po 

zaznaczeniu checkboxów uaktywnia się opcja 
masowej edycji)

• zaimportować poprawiony plik. System nadpisze 
brakujące dane 

Edytuj masowo uprawnienia użytkowników

Każda zmiana na danych użytkownika powoduje 
automatyczne wysłanie do niego e-maila informacji 
o wprowadzonych zmianach.



Kontekst
Koordynatora i Kierownika



dostępne moduły

dostępne dyscypliny



dostępne moduły

dostępne moduły

wszystkie dyscypliny



Zawartość modułu
Podmiot w ewaluacji



informacje kontaktowe

sekcja dla podmiotów, 
które uczestniczą w 

federacji, bądź w  latach 
2017-2021 zostały 

przekształcone



stały element – eksport 
przeglądanych danych

informacja o prowadzeniu przez 
podmiot badań na rzecz obronności 

i bezpieczeństwa państwa





stan przygotowania do 
ewaluacji w konkretnych 

dyscyplinach

Termin: styczeń 2022 r.
Miejsce: POL-on

Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji –
dla podmiotów, które nie podlegają 

ewaluacji domyślnie.
Informacja Ewaluacja z art. 265 ust. 1 
pkt.1 ustawy oznacza, że podmiot jest 

poddawany ewaluacji bez wniosku.

• Jeżeli złożono wniosek o przeprowadzenie 
ewaluacji w trybie niejawnym to system 
wylistuje w oddzielnej sekcji dyscypliny 
w nim zawarte.

• Składają go podmioty które w dowolnej 
dyscyplinie i w dowolnym zakresie tej 
dyscypliny prowadzą badania na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa.



Możliwe statusy przygotowania do ewaluacji w dyscyplinach 

Status Co oznacza?

Trwa weryfikacja
Status do momentu rozpoczęcia oceny. Koordynatorzy i Kierownicy mogą 
przeglądać zestawienia danych i przygotowywać je na potrzeby ewaluacji

Wstępnie zaakceptowano
Koordynator w dyscyplinie dokonał wstępnej akceptacji zestawienia 
danych. Kierownik może je potwierdzić lub zmienić

Zaakceptowano
Kierownik zaakceptował finalnie zestawienie danych do oceny podmiotu 
w dyscyplinie

Trwa ocena
Status ten oznacza, że rozpoczęto ewaluację podmiotu w dyscyplinie. 
Status ten pojawi się w przypadku zatwierdzenia wyników przez 
kierownika lub po upłynięciu 21 dni od prezentacji wyników

Zakończono ocenę
Ewaluacja podmiotu w dyscyplinie została zakończona, tzn. że nadano już 
kategorię naukową podmiotowi w dyscyplinie. Wyniki można znaleźć 
na Karcie Oceny

Brak kwalifikacji
Podmiot w dyscyplinie nie spełnia warunków dopuszczających go do 
przeprowadzenia ewaluacji tzn. że nie kwalifikuje się do przeprowadzenia 
ewaluacji dorobku.



Celem podglądu wstępnych wyliczeń 
/ oceny należy wybrać dyscyplinę. 

Wyboru dyscypliny dokonuje także 
Kierownik i Obserwator.

informacja o prezentowanych 
danych, w tym przypadku –
wstępne wyliczenia przed 

weryfikacją KEN.



ograniczenia 
parametryczne dla całej 
dyscypliny w podmiocie 

wymieniane przez 
rozporządzenie 

o ewaluacji



informacje o dorobku 
naukowym

Osiągnięcia, które 
wynikają z publikacji 

w systemie PBN

Osiągnięcia, które 
będą w przyszłości



Informacje o osiągnięciach naukowych a typy publikacji w PBN

5 Rodzajów osiągnięć
(Osiągnięcia wynikające z publikacji w PBN)

Autorstwo artykułu (= artykuł)

Autorstwo materiału konferencyjnego (= materiał 
konferencyjny)

Autorstwo monografii (= monografia)

Redakcja naukowa monografii (= redakcja)

Autorstwo rozdziału (= rozdział)

4 Typy publikacji

Artykuł

Monografia

Monografia pod redakcją

Rozdział



Wyniki ewaluacji*

* System prezentowany na kolejnych slajdach widoczny będzie dla użytkowników po
zakończeniu procesu ewaluacji i nadaniu podmiotowi w dyscyplinie kategorii naukowej.



punkty otrzymane 
w zakresie Kryterium I 

(szczegóły i całość)

otrzymana kategoria 
naukowa



punkty otrzymane 
w zakresie Kryterium II 

i Kryterium III (szczegóły i całość)

ograniczenia parametryczne



punktacja wybranego 
zestawienia osiągnięć



informacje o dorobku 
naukowym



  

Zawartość modułu
Osoby w ewaluacji



Osoby w podmiocie 
z oświadczonymi 

dyscyplinami

Osoby w podmiocie, które 
nie mają oświadczonej 

żadnej dyscypliny

Osoby w podmiocie, które 
w ewaluowanym okresie mają 
zadeklarowane więcej niż dwie 

dyscypliny

domyślnie – wszystkie (dla 
kierownika i koordynatora)



filtrowanie osób 
względem dyscyplin

filtrowanie osób po danych 
wykazanych w kolumnach 

poniższej tabeli

kliknięcie w rekord to 
szczegółowe dane 
osoby wraz z jej 
osiągnięciami

niespełnianie 
wymagań ewaluacji lub 

zaraportowane dane 
nie są poprawne 



Podstawowe dane (w tym osobowe) 
i informacje o dyscyplinach

informacje 
o dyscyplinie / dyscyplinach 

oświadczonej/ych przez 
osobę

W sekcjach Dyscyplina pojawią się wszystkie dyscypliny 
oświadczone przez osobę. 

Alert przy dyscyplinie wskazuje na braki / nieprawidłowości w 
dyscyplinie, należy wówczas sprawdzić zakładkę Sankcje i alerty. 



maksymalne udziały 
jednostkowe dla tej osoby 

w tej dyscyplinie 
(czyli tyle, ile jedna osoba w 

trakcie trwania ewaluacji 
może zgłosić)

udziały oświadczone w tej 
dyscyplinie 

(czyli tyle, ile SEDN ma 
informacji o osiągnięciach 

dla osoby)









osiągnięcia z kryterium pierwszego 
przynależące do tej osoby

typy osiągnięć wraz z licznikiem 
(szybkie filtry)

informacje podstawowe o 
typie osiągnięcia.

Jeśli osoba np. w 
monografii jest 

jednocześnie autorem i 
redaktorem, to w ujęciu 
ewaluacji są to dwa jej 

osiągnięcia i pojawią się 
tutaj dwa razy z 

odpowiednią rolą. wzięcie pod uwagę przez 
algorytm optymalizacyjny



szczegóły publikacji



przejście do publikacji 
w repozytorium PBN



informacje o osobie, która 
oświadczyła osiągnięcie w 

podmiocie i jej roli w 
publikacji.
Tutaj alert 

multioświadczenie autora 
– osoba nie spełnia 
wymogów procesu 

ewaluacyjnego – brak daty 
upoważnienia podmiotu 
(należy uzupełnić brak w 
POL-on). Osiągnięcie liczy 

się w podmiocie, w którym 
autor złożył oświadczenie 
w pierwszej kolejności.



informacje o osobie, która 
oświadczyła osiągnięcie 

w podmiocie i jej roli 
w publikacji.

Osoba spełnia wymagania 
procesu ewaluacyjnego 

pozostali autorzy
(nie z naszego podmiotu)



Sankcje dotyczą pracownika.
Alerty mogą dotyczyć: 
• pracownika ,
• doktoranta lub zgłoszonych przez niego osiągnięć.



Sankcje

System sygnalizuje sankcje pomniejszenia sumy udziałów 
jednostkowych:

• o 3 za każdego pracownika bez złożonego upoważnienia 
Podmiotu do wykazania publikacji z wykazu – o ile powinien był 
takie upoważnienie złożyć,

• o 6 za każdego pracownika bez złożonego oświadczenia o 
zaliczeniu do N Podmiotu – o ile powinien był takie 
oświadczenie złożyć,

• o 6 za każdego pracownika bez złożonego oświadczenia o 
reprezentowanych dyscyplinach – o ile powinien był takie 
oświadczenie złożyć.

Powstawanie sankcji reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
O nakładaniu sankcji mówi §17 ust. 8-9 i §20 ust. 9-10.
Wyłączenia określają §17 ust. 10 oraz §20 ust.11.

 

 



Sankcje a typ pracownika

SANKCJE:

TYP PRACOWNIKA
BRAK OŚWIADCZONYCH 
PUBLIKACJI Z WYKAZU

OSOBA NIEZALICZONA
DO N

BRAK OŚWIADCZONYCH 
DYSCYPLIN

OSOBA ZALICZONA DO LICZBY N
§ 11.1.1 rozporządzenia o ewaluacji

UCZESTNICY SZKÓŁ DOKTORSKICH
§ 11.1.2 rozporządzenia o ewaluacji

OSOBA NIEZALICZONA DO LICZBY N, 
SPEŁNIAJĄCA WARUNKI EWALUACJI
§ 11.1.3 rozporządzenia o ewaluacji

*

OSOBA, KTÓRA NIE OŚWIADCZYŁA
OSIĄGNIĘĆ DO PODMIOTU

 

  

 

* osoba niezaliczona do liczby N w żadnym podmiocie



Brak oświadczonych publikacji z wykazu

Może wystąpić w przypadku gdy:
• Okres zatrudnienia osoby w podmiocie wynosi co najmniej 36 miesięcy;
• Osoba nie ma żadnej publikacji w czasopiśmie z wykazu, materiału 

konferencyjnego z wykazu lub monografii, redakcji lub rozdziału z 
nowego wykazu*;

• Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24m-ce albo łączny czas 
nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w 
okresie ewaluowanym;

Sankcję sprawdza się osobno w każdej oświadczonej dyscyplinie.

Wpływ na liczbę 3N: -3 udziały w tej dyscyplinie

*) Artykuły w ewaluacji za lata 2018-2019 są punktowane wg tak zwanego "wykazu czteroletniego". 
Artykuły z lat 2019-2021, wszystkie materiały konferencyjne i wszystkie monografie wg. nowego 
wykazu. Sankcja naliczana jest, jeśli nie mamy publikacji z nowego wykazu

Sankcje – przyczyny i skutki



Sankcje – przyczyny i skutki

Osoba niezaliczona do N

Może wystąpić w przypadku gdy:
• Osoba była zatrudniona w podmiocie na stanowisku:

• nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo 
badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią);

• pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub 
instytutu badawczego);

• naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych 
pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku 
instytutu międzynarodowego lub podmiotu prowadzonego przez 
kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem KUL);

• Była zatrudniona przez okres co najmniej 36 m-cy;
• Osoba niezaliczona do N w żadnym podmiocie i żadnej innej dyscyplinie 

(nigdzie nie jest typu 1);
• Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24 m-ce albo łączny czas 

nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie 
ewaluowanym.

Wpływ na liczbę 3N: -6 udziałów w tej dyscyplinie



Sankcje – przyczyny i skutki

Brak oświadczonych dyscyplin

Może wystąpić w przypadku gdy:
• Osoba była zatrudniona w podmiocie na stanowisku:

• nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo 
badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią);

• pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub 
instytutu badawczego);

• naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych 
pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku 
instytutu międzynarodowego lub podmiotu prowadzonego przez 
kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem KUL);

• Była zatrudniona przez okres co najmniej 36 m-cy;
• Osoba nie złożyła żadnego oświadczenia o dyscyplinach w badanym 

podmiocie;
• Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24 m-ce albo łączny czas 

nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie 
ewaluowanym

Wpływ na liczbę 3N:-6 udziałów we wszystkich dyscyplinach 
podmiotu



Alerty

DLA PRACOWNIKA I DOKTORANTA

• Brak oświadczonych osiągnięć,

• Osoba nieuwzględniona w ewaluacji posiadająca 
oświadczone osiągnięcia,

• Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia,

• Nie oświadczono dyscyplin,

• Osiągnięcia niezgodne z oświadczoną dyscypliną,

• Oświadczona dyscyplina osiągnięcia niezgodna z 
dyscypliną rozprawy doktorskiej,

• Osoba złożyła oświadczenie o N w innym podmiocie.

System wyświetla następujące alerty:

DLA OSIĄGNIĘĆ

• Produkt posiada inne, wyżej punktowane prawo,

• Brak zgłoszenia patentu zagranicznego w Urzędzie 
Patentowym RP,

• Brak upoważnienia do wykazania tego osiągnięcia,

• Multioświadczenie autora,

• Produkt posiada prawo generujące punkty dla 
większej liczby podmiotów lub dyscyplin,

• Dyscyplina autora jest niezgodna z dyscypliną źródła,

• Brak publikacji w ORCID,

• Materiał konferencyjny bez podanej informacji o serii 
konferencji.



Alerty

W przypadku kilku alertów istnieją szczegółowe uwarunkowania, które nie zostały zamieszczone w komunikacie, oto one:

Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia
Może wystąpić w przypadku gdy osoba była 
zatrudniona krócej niż 12 miesięcy na stanowisku:
• nauczyciela akademickiego w grupie pracowników 

badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w 
przypadku podmiotu będącego uczelnią),

• pracownika naukowego (w przypadku instytutu 
naukowego PAN lub instytutu badawczego),

• naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do 
obowiązków tych pracowników należało 
prowadzenie działalności naukowej (w przypadku 
instytutu międzynarodowego lub podmiotu 
prowadzonego przez kościoły i inne związki 
wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).

Nie oświadczono dyscyplin
Może wystąpić w przypadku gdy:
• Osoba była zatrudniona krócej niż 12 miesięcy na stanowisku:

• nauczyciela akademickiego w grupie pracowników 
badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku 
podmiotu będącego uczelnią),

• pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego 
PAN lub instytutu badawczego),

• naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków 
tych pracowników należało prowadzenie działalności 
naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub 
podmiotu prowadzonego przez kościoły i inne związki 
wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).

• Osoba nie złożyła oświadczenia o dyscyplinach w badanym 
podmiocie.

• Osoba nie spełnia zapisów sankcji „Brak oświadczonych dyscyplin”



Zawartość modułu
Osiągnięcia naukowe i artystyczne:
Kryterium I





licznik dyscyplin z osiągnięciami 
widoczny z poziomu dziedzin

liczba osiągnięć 
w dyscyplinie

konieczność wyboru dyscypliny 
dla kierownika i koordynatora



Informacja o wybranej 
dyscyplinie

pakiet filtrów



Osiągnięcia bez 
dyscyplin w podmiocie 
(w przyszłości patenty)

Osiągnięcia dla dyscypliny w podmiocie 
(publikacje, w przyszłości patenty)

Zakładka dostępna 
po uruchomieniu 

algorytmu



osoby, które oświadczyły osiągnięcie 
(autorzy, którzy go nie oświadczyli,

nie będą znajdować się w tej kolumnie)

wyliczenia pojawią 
się po uruchomieniu 

algorytmu

przejście do 
szczegółów publikacji



przejście do publikacji umieszczonej 
w ogólnodostępnym repozytorium PBN

informacje dostępne po wdrożeniu 
w PBN automatycznej weryfikacji danych

w PBN sekcja Dane do ewaluacji



brak punktów oznacza, że czasopismo, 
w którym została umieszczona 

publikacja nie znajduje się na wykazie 



Możliwe sekcje z wykazem:
• innych osób z naszego podmiotu (pracowników / 

doktorantów), które oświadczyły to osiągnięcie do 
innej dyscypliny lub go nie oświadczyły

• pozostałych autorów



http://sedn-cp.opi.org.pl



ZSUN Helpdesk:
• Obszary zgłoszeń technicznych 

odpowiadające modułom aplikacji SEDN
• Operatorzy udzielający wsparcia  także w 

SEDN i POLon.



Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail: szkolenia@opi.org.pl
www.szkolenia.opi.org.pl


