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Harmonogram prac 2021

Udostępnienie modułu Ewaluacja w zakresie osiągnięć naukowych 
i artystycznych (KI). 
Kierownicy i koordynatorzy podmiotu będą mogli:

● przejrzeć zestawienie osiągnięć naukowych, wskazanych przez algorytm optymalizacyjny 
i dokonać ich korekty;

● dobrać osiągnięcia artystyczne do zestawienia ewaluacyjnego. 
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Udostępnienie danych finansowych oraz projektów 
naukowych w module Osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Udostępnienie funkcjonalności oceny eksperckiej osiągnięć.

Wdrożenie zmian dotyczących przekształceń podmiotów.
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Udostępnienie zestawienia osiągnięć K2 –
danych finansowych w module Ewaluacja*.
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Udostępnienie danych osiągnięć K3 opisów wpływu działalności naukowej i artystycznej 
na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w modułach Osiągnięcia naukowe 
i artystyczne i w module Ewaluacja*.

Udostępnienie modułu monitoringu oceny dla KEN.

Udostępnienie funkcjonalności rozstrzygania rozbieżnych ocen eksperckich.

Udostępnienie funkcjonalności obsługi dla ekspertów.

* Termin udostępnienie modułu Ewaluacja może zostać przesunięty 
na zlecenie MEiN / KEN

Plan został ułożony na podstawie i z uwzględnieniem dotychczasowych prac w systemie. SEDN jest projektem zależnym od 
systemów zewnętrznych i z tego powodu mogą wystąpić niewielkie odchylenia terminów.



Przekształcenia podmiotów 
w kontekście ewaluacji:
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• wartość N podmiotu
• czas zatrudnienia
• osiągnięcia



Przekształcenia podmiotów
w kontekście ewaluacji
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PODMIOT BPODMIOT A

MIOT APOD

1. POŁĄCZENIE

2. PODZIELENIE

3. WŁĄCZENIE

PODMIOT C

PODMIOT B PODMIOT C

PODMIOT A PODMIOT B

Pracownicy i dorobek naukowy podmiotów 
A i B przynależą do podmiotu C. 

Podmioty A i B tracą osobowość prawną.

Pracownicy i dorobek naukowy podmiotu A 
przynależą odpowiednio do podmiotu B lub C.

Podmiot A traci osobowość prawną.

Pracownicy i dorobek naukowy podmiotu B 
przynależą do podmiotu A.

Podmiot B traci osobowość prawną.

Podmioty, które utraciły osobowość prawną są w systemie POL-on podmiotami nieaktywnymi, nie można 
w ich danych rejestrować żadnych zmian. Jednak zarejestrowane w nich dane historyczne mogą mieć duże 
znaczenie przy wyliczaniu pewnych parametrów na potrzeby ewaluacji (wyznaczanie czasu zatrudnienia)



Przekształcenia podmiotów
w kontekście ewaluacji – kategoria naukowa
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Abyśmy mówili o ewaluacji podmiotu przekształconego, musi być spełniony jeden warunek – przynajmniej jedna jednostka 
w przekształcanych podmiotach musi mieć kategorię naukową przyznaną w ramach ostatniego procesu ewaluacji, 
czyli kategorię ważną od 2017 i później.

PODMIOT A PODMIOT B PODMIOT C
W rozumieniu ewaluacji nie jest 
to podmiot przekształcony
(w ewaluacji oceniany jako zwykła 
jednostka)

PODMIOT A PODMIOT B PODMIOT C
W rozumieniu ewaluacji podmiot C 
jest podmiotem przekształconym.

Przykład I: 

Przykład II: 
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Przekształcenia podmiotów
a wartość N podmiotu

PODMIOT C

WARTOŚĆ N PODMIOTU

PODMIOT A

PODMIOT B

2017 2018 2019 2020 2021

• Wartość N podmiotu obliczana na 31.12. każdego roku 
objętego ewaluacją, w którym podmiot istniał

• W tym przypadku N to średnia z 3 lat
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Przekształcenia podmiotów
a czas zatrudnienia

PODMIOT C

ZATRUDNIENIE

PODMIOT A

PODMIOT B

2017 2018 2019 2020 2021

• Czas i ciągłość zatrudnienia (§11.1 i §37 rozporządzenia o ewaluacji) sprawdzana jest 
w okresie 5-letnim podmiotu wynikowego

• Jeśli podmiot funkcjonuje krócej, weryfikowane jest zatrudnienie osoby w podmiocie 
nieistniejącym, a czas zatrudnienia na danym stanowisku jest odpowiednio sumowany

• Weryfikacja zatrudnienia w wygasłych podmiotach ma na celu wykluczenie sytuacji 
wyłączenia osoby z N0 z powodu przekształcenia podmiotu 

ZATRUDNIENIE
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Przekształcenia podmiotów
a osiągnięcia publikacyjne

PODMIOT C
PODMIOT A

PODMIOT B

2017 2018 2019 2020 2021

OSIĄGNIĘCIA PUBLIKACYJNE

ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE

Wszystkie osiągnięcia publikacyjne muszą być sprawozdane przez podmiot wynikowy, co oznacza, że:
• autor publikacji musi złożyć oświadczenie w podmiocie C, upoważniające podmiot do wykazania osiągnięcia
• publikacja musi znajdować się w profilu instytucji podmiotu wynikowego w PBN

Jeśli autor publikował wcześniej, ale po przekształceniu podmiotu nie miał w nim zatrudnienia, nie spełnił tym samym 
powyższych warunków. Jego publikacja nie może być wykazana przez podmiot C jako osiągnięcie. 
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Przekształcenia podmiotów
a pozostałe osiągnięcia

PODMIOT C
PODMIOT A

PODMIOT B

2017 2018 2019 2020 2021

Wszystkie pozostałe osiągnięcia zarejestrowane w systemie POL-on 
muszą być sprawozdane przez podmiot wynikowy. 

OSIĄGNIĘCIA



Federacje
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• wartość N federacji
• osiągnięcia



Federacje
w kontekście ewaluacji
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Federacje są kilkoma podmiotami, które 
podlegają ocenie jakości działalności naukowej 
jako jeden podmiot.

PODMIOT A

PODMIOT B

PODMIOT C

FEDERACJA

Skład federacji jest przesyłany z POL-on 
do SEDN. 
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Federacje
a wartość N 

Dla każdego podmiotu wyliczana jest wartość N.

Suma N wszystkich podmiotów należących do federacji 
tworzy wartość N federacji. 

WARTOŚĆ N
PODMIOTU A

WARTOŚĆ N FEDERACJI
WARTOŚĆ N

PODMIOTU B
WARTOŚĆ N
PODMIOTU C



FEDERACJA

PODMIOT B

PODMIOT A
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Federacje
a pracownicy i uczestnicy szkół doktorskich 

OSIĄGNIĘCIA 
UCZESTNIKÓW SZKÓŁ 

DOKTORSKICHOSIĄGNIĘCIA 
UCZESTNIKÓW SZKÓŁ 

DOKTORSKICH

OSIĄGNIĘCIA 
PRACOWNIKÓW*

OSIĄGNIĘCIA 
PRACOWNIKÓW*

* Pracownicy, o których mowa w § 11.1.3 Rozporządzenia o ewaluacji 



FEDERACJA

PODMIOT A
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Federacje
a osiągnięcia z Kryterium I

PODMIOT B

PUBLIKACJE 
PRACOWNIKÓW PUBLIKACJE 

PRACONIKÓW

PATENTY 
PRAWA OCHRONNE

PATENTY 
PRAWA OCHRONNE

Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe 
(publikacje i patenty) pracowników podmiotów 
wchodzących w skład federacji. Nie są brane pod 
uwagę osiągnięcia pracowników samej federacji.

Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe 
(publikacje i patenty) doktorantów wchodzących 
w skład szkół doktorskich prowadzonych przez 
federację.

SZKOŁA DOKTORSKA

PUBLIKACJE

PATENTY 
PRAWA OCHRONNE



PODMIOT C

KIEROWNIK 
PROJEKTU

FEDERACJA
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Federacje
a osiągnięcia z Kryterium II

PODMIOT B

PROJEKT 
NAUKOWY II

DANE 
FINANSOWE

PODMIOT A

PROJEKT 
NAUKOWY I

KIEROWNIK 
PROJEKTU

PROJEKT 
NAUKOWY III

PROJEKT 
NAUKOWY III

Brane są pod uwagę projekty naukowe prowadzone 
przez podmioty wchodzące w skład federacji oraz 
projekty prowadzone bezpośrednio przez samą 
federację  pod warunkiem, że kierownikiem projektu 
jest pracownik podmiotu sfederowanego.

Brane są pod uwagę dane finansowe zarejestrowane 
bezpośrednio na poziomie federacji.
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Federacje
a osiągnięcia z Kryterium III

Brane są pod uwagę wyłącznie opisy 
wpływu działalności naukowej 
zarejestrowane bezpośrednio na poziomie 
federacji. 
Podmioty sfederowane nie powinny 
wprowadzać same opisów wpływu.

FEDERACJA

PODMIOT B

PODMIOT A

OPISY 
WPŁYWU

OPISY 
WPŁYWU
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Federacje
z podmiotami przekształconymi

1) Wyliczane są odpowiednio dane do ewaluacji podmiotu przekształconego 
(w razie potrzeby z sięgnięciem do danych historycznych podmiotów wygasłych)

2) Uzyskane dane traktowane są jako dane bazowe podmiotu sfederowanego.

FEDERACJA

PODMIOT A PODMIOT B PODMIOT C

PODMIOT D

PODMIOT E



Ewaluacja w SEDN
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Osiągnięcia naukowe i artystyczne:

• Kryterium II
• Kryterium III

Ewaluacja:

• Kryterium I
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Moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne - Kryterium II prezentuje zbiór wszystkich osiągnięć 
pobranych z systemu POL-on dla dyscypliny w podmiocie, dla której użytkownik ma uprawnienia.

Ewaluacja w SEDN
Kryterium II

Na stronie głównej KII prezentowana jest lista osiągnięć z następującymi informacjami o osiągnięciu:
1. ROK (dla projektu naukowego jest to rok z "daty realizacji projektu", a dla przychodów rok, dla którego 

wprowadzono dane finansowe);
2. Id osiągnięcia - identyfikator stały osiągnięcia w SEDN;
3. Tytuł osiągnięcia;
4. Rodzaj osiągnięcia - możliwe wartości: projekt naukowy/ przychody z usług / przychody z 

komercjalizacji;
5. Punktacja osiągnięcia w ewaluacji;
6. Spełnia warunki ewaluacji - atrybut wyliczany, możliwe wartości TAK / NIE
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Kryterium II

Ewaluacja w SEDN
Kryterium II: Projekt naukowy

Podstawowe dane 
o przychodach 
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Kryterium II

Kryterium I

Ewaluacja w SEDN
Kryterium II: Przychody z usług (szczegóły)

Podstawowe dane 
o przychodach 
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Procentowe udziały 
dyscyplin 
związanych 

z przychodem

Dane do ewaluacji:
• Szacowana punktacja
• Informacja czy 

osiągnięcie spełnia 
warunki ewaluacji 
(TAK / NIE – atrybut 
wyliczany)
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Kryterium II

Kryterium I

Ewaluacja w SEDN
Kryterium II: Przychody z komercjalizacji (szczegóły)

Podstawowe dane 
o przychodach 
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Procentowe udziały 
dyscyplin 
związanych 

z przychodem

Dane do ewaluacji:
• Szacowana punktacja
• Informacja czy 

osiągnięcie spełnia 
warunki ewaluacji 
(TAK / NIE – atrybut 
wyliczany)
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Ewaluacja w SEDN
Kryterium III

Moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne - Kryterium III prezentuje zbiór wszystkich osiągnięć 
pobranych z systemu POL-on z K3 dla dyscypliny w podmiocie, dla której użytkownik ma 
uprawnienia.

Widok listy opisów wpływu dostępny jest po wybraniu dyscypliny. 
Dla dyscyplin naukowych prezentowana jest lista Opisów wpływu w osiągnięciach naukowych, 
natomiast dla dyscyplin artystycznych lista Opisów wpływu w osiągnięciach artystycznych.



Ewaluacja w SEDN
Kryterium III: lista osiągnięć

Rozwijany filtr 
wyszukiwania



Ewaluacja w SEDN
Kryterium III: Opis wpływu (szczegóły)
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Ewaluacja w SEDN
Moduł Ewaluacja

Moduł Ewaluacja gromadzi zestawienia osiągnięć, które ostatecznie będą poddawane ewaluacji. 

Moduł podzielony jest na podmoduły (Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III), które segregują 
osiągnięcia według kryteriów przyjętych w procesie ewaluacji. Zestawienia osiągnięć tworzone są 
osobno dla każdej ewaluowanej dyscypliny w podmiocie.

W tym miejscu w systemie:
• Koordynator dyscypliny może wstępnie zaakceptować zestawienie osiągnięć z dyscypliny, do 

której ma nadane uprawnienia;
• Kierownik podmiotu może zaakceptować każde z zestawień i tym samym rozpocząć proces 

oceny podmiotu.
• Obserwator ma możliwość tylko podglądu zestawienia, bez możliwości wykonywania akcji.
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Liczba niewykorzystanych osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N

Ewaluacja w SEDN
Moduł Ewaluacja

Limity oraz zestawienie punktacji 
wg wskazań algorytmu i po 

korekcie.
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Możliwość akceptacji zestawienia 
(koordynator / kierownik) oraz 

przywrócenia zestawienia przygotowanego 
przez algorytm optymalizacyjny

Filtry pokazujące jedynie 
osiągnięcia uwzględnione / 
częściowo uwzględnione w 

ewaluacji



Status dyscypliny. 
Jeśli jest Zaakceptowana nie można dokonać korekty. 

Ewaluacja w SEDN
Korekta zestawienia

Możliwość usunięcia/dodania osoby z/do osiągnięcia, 
co powoduje zmianę punktacji. Zmiany należy zapisać 

przyciskiem Potwierdź zmiany.
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Kryterium I:
• zestawienie osiągnięć publikacyjnych, czyli lista osiągnięć, które spełniają warunki ewaluacji będzie 

przygotowywane przez algorytm optymalizacyjny. Tylko niektóre z nich zostaną oznaczone do 
ostatecznego zestawienia. Koordynator i Kierownik podmiotu mogą zmienić zaproponowane 
zestawienie na własne;

• zestawienie osiągnięć artystycznych jest przygotowywane przez Koordynatora / Kierownika. W tym 
zakresie algorytm optymalizacyjny nie działa;

• zestawienie najwyżej punktowanych praw ochronnych w limicie N będzie przygotowywane przez 
SEDN. Koordynator i Kierownik podmiotu będą mogli zmienić zaproponowane zestawienie na 
własne.

Kryterium II:
• zestawienie jest przygotowywane przez SEDN, całość podlega ewaluacji (bez ingerencji kierownika i 

koordynatora).

Kryterium III:
• zestawienie jest przygotowywane przez SEDN, całość podlega ewaluacji (bez ingerencji kierownika i 

koordynatora). Kolejność brania pod uwagę osiągnieć z tego kryterium jest wskazywana w POLon a 
ich liczba wyliczana jest w SEDN. Użytkownicy nic nie robią w tym kryterium.

Ewaluacja w SEDN
Działanie algorytmu w poszczególnych kryteriach



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


