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Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Dz.U.2018.08.30 poz.1668

• ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018.08.30 poz.1669

• Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w 

sprawie sporządzania wykazów wydawnictw naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych



Podmiot ewaluacji

1. Działalność naukowa 

prowadzona przez podmioty 

szkolnictwa wyższego i nauki

2. Podmiot traktowany jako 

niepodzielna całość

3. Ewaluacja przeprowadzana w 

dyscyplinach naukowych lub 

artystycznych



Okres oceny
Osiągnięcia 
artystyczne do 
31.12.2020



Kryteria ewaluacji wg 2.0

1. Poziom naukowy/artystyczny prowadzonej działalności

2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac 

rozwojowych

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki



Wagi kryteriów ewaluacji

Kryterium

Nauki 
humanistyczne

, społeczne i 
teologiczne :

Nauki ścisłe i 
przyrodnicze, 

nauki 
medyczne i 

nauki o 
zdrowiu:

Nauki 
inżynieryjne 
i techniczne, 

nauki 
rolnicze:

Dyscypliny 
artystyczne:

poziom naukowy lub 
artystyczny prowadzonej 

działalności 
70% 60% 50% 80%

efekty finansowe badań 
naukowych i prac 

rozwojowych 
10% 20% 35% -

wpływ działalności 
naukowej na 

funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki 

20% 20% 15% 20%



Dyscypliny naukowe

Nowy wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych

Podmiot jest uprawniony do poddania się ewaluacji w określonej

dyscyplinie, jeżeli liczba pracowników tego podmiotu wynosi minimum

12 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z

prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie

Wg stanu obowiązującego na 31.12.2020 r.



Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej 

obowiązującym wykazem  



Oświadczenia
1. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub 

artystycznej

2. oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N

3. oświadczenie upoważniające dany podmiot do zaliczenia osiągnięć naukowych w 

ramach ewaluacji dyscypliny



Terminy składania oświadczeń

1. Do 30 listopada 2018 r.

2. Do 31 grudnia 2018 r.  

Kierownik podmiotu jest zobowiązany do wprowadzenia 

oświadczeń do systemu Polon do 15 stycznia 2019 r. 

3.? Po zakończeniu okresu ewaluacji – stan na 31.12.2020 r.



Terminy składania oświadczeń

???Po zakończeniu okresu ewaluacji – stan na 31.12.2020 r.

Indywidualne podejście uczelni:

- Przed zakończeniem stosunku pracy (jeśli będzie liczył się 

do N)

- Na zakończenie roku kalendarzowego także do celów 

analitycznych, strategii zarządzania dyscypliną



Kto składa oświadczenia?

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i 

dyscyplinie

osoby prowadzące działalność naukową, jak i 
osoby biorące udział w prowadzeniu działalności 
naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w danym podmiocie 



Kto składa oświadczenia?

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N

wyłącznie pracownicy prowadzący działalność 
naukową (zatrudnieni na podstawie stosunku 
pracy w tym podmiocie) 

Takie upoważnienie można złożyć tylko w 
jednym podmiocie.



Kto składa oświadczenia?

Nowy pracownik prowadzący działalność 
naukową musi złożyć oświadczenie 
upoważniające pracodawcę do zaliczenia go 
w poczet liczby N w ciągu 14 dni od daty 
zatrudnienia. Zmiana miejsca pracy wymusza 
więc złożenie kolejnego oświadczenia. 



Liczba N
Średnia arytmetyczna liczby pracowników podmiotu prowadzących

działalność naukową w ramach danej dyscypliny w poszczególnych latach

z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z

uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem

działalności naukowej w tej dyscyplinie

Liczbę N ustala się wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego

ewaluacją na podstawie złożonych oświadczeń



Liczba N
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia artystyczne osób, które złożyły

oświadczenie o wyborze dyscypliny i zostały zaliczone do liczby N w danej

dyscyplinie artystycznej lub w okresie objętym ewaluacją odbywały

kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i

przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej albo

dziedzinie sztuki



Czyje osiągnięcia się liczą do ewaluacji?
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które zostały

uwzględnione przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej oraz złożyły

oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, a w przypadku publikacji

naukowych dodatkowo wskazały podmiot jako miejsce prowadzenia działalności

naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do ich opracowania.



Czyje osiągnięcia się liczą do ewaluacji?
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które zostały

uwzględnione przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej oraz złożyły

oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, a w przypadku publikacji

naukowych dodatkowo wskazały podmiot jako miejsce prowadzenia działalności

naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do ich opracowania.



Czy dorobek uczestników obecnych studiów doktoranckich może zostać uwzględniony 
w najbliższej ewaluacji? Czy uczestnicy studiów doktoranckich mogą złożyć oświadczenie 
np. z dniem zakończenia studiów?

W ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia artystyczne, których autorzy albo współautorzy: 
byli pracownikami podmiotu zatrudnionymi na umowę o pracę i zostali uwzględnieni przy 
określeniu liczby N w danej dyscyplinie artystycznej lub też jeżeli w okresie objętym 
ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez dany podmiot.
Nie dotyczy to uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na dotychczasowych 
zasadach !!!



Emeryci, osoby, które odeszły?

Dodatkowo w związku z art. 324 ust. 5 przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. 
uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na 31 grudnia 2017 r. 
do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie 
przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem pracowników 
naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. 

Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.(o dyscyplinie). W związku z tym może być 
problem z zaliczeniem do ewaluacji osiągnięć za 2017 r. pracowników, którzy z różnych 
względów nie złożą w roku 2018 oświadczenia o dyscyplinach. [odp. z dn.07.01.2019]



Osoby nowozatrudnione a ich dawne osiągnięcia?

Jeżeli publikacje pracownika powstały w związku z zatrudnieniem w podmiocie A, to nawet 

w przypadku podjęcia przed datą przeprowadzenia ewaluacji zatrudnienia w podmiocie B –

osiągnięcia sprzed tej zmiany nie mogą być uwzględnione w ewaluacji w podmiocie 

B. Osiągnięcia z okresu zatrudnienia w podmiocie A będą uwzględniane w tym podmiocie, 

a pracownik będzie uwzględniony w podmiocie A do ustalania liczby osiągnięć naukowych 

uwzględnianych w ewaluacji w tych latach, gdyż liczbę tę (osiągnięć naukowych) ustala się 

w kolejnych latach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. [odp. MNiSW z dn. 

7.01.2019]



Czyje osiągnięcia się liczą do ewaluacji?
art. 265 Ustawy PoSWiN ust 7.

Ewaluacją obejmuje się także osiągnięcia artystyczne, które powstały bez związku

z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie.

Ale musi wejść do N – bo § 11. ust.1. rozporządzenia o ewaluacji



12 PRACOWNIKÓW
(w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej 

z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie)

LICZBA OCENIANYCH W EWALUACJI 
OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH W 

RAMACH DANEJ DYSCYPLINY NIE MOŻE 
BYĆ WIĘKSZA NIŻ 3N



LICZBA OSIĄGNIĘĆ 
ARTYSTYCZNYCH 
AUTORSTWA LUB 

WSPÓŁAUTORSTWA 
PRACOWNIKÓW WYNOSI 

MAKSYMALNIE 4 



Liczba N

Określana przez MNiSW na podstawie danych w Polon – nie

wyliczamy jej sami/średnia arytmetyczna



SLOTY - NIE

W odróżnieniu od ewaluacji w dyscyplinach naukowych nie będą

uwzględniane ważenia przy określaniu liczby osiągnięć

artystycznych



WSPÓŁAUTORSTWO

§ 20. ust. 6. Rozporządzenia o ewaluacji - w przypadku osiągnięcia artystycznego

współautorstwa osób wchodzących do N uwzględnia się w liczbie osiągnięć danej

osoby jako iloraz liczby 1 i liczby współautorów, po zaokrągleniu do dwóch miejsc

po przecinku.



Liczba osiągnięć

§ 20. ust. 4 i 5. Rozporządzenia o ewaluacji – Każde osiągnięcie artystyczne jest

uwzględniane tylko raz w ewaluacji w danej dyscyplinie artystycznej/ liczba

osiągnięć autorstwa lub współautorstwa każdej z osób nie może być większa niż 4.



– poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej 
działalności naukowej

Ocena poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w
zakresie twórczości artystycznej dotyczy osiągnięć artystycznych
wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia
22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej



Rodzaje osiągnięć 

artystycznych

§20 Rozporządzenia o ewaluacji

Pkt.2. Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu 

artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości 

artystycznej oraz liczbę przyznawanych za nie punktów określa załącznik 

nr 1 do rozporządzenia



Rodzaje osiągnięć artystycznych

Grupa 
osiągnięć

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

1. Indywidualna autorska wystawa, w tym 

retrospektywa dorobku artystycznego, 

prezentująca dzieła plastyczne, zorganizowana 

w renomowanym ośrodku artystycznym albo 

renomowanej instytucji kultury

200 - Osiągnięcie wybitne

100 - Osiągnięcie o 

dużym znaczeniu dla sztuk 

plastycznych

50 - Pozostałe przypadki



Rodzaje osiągnięć artystycznych

Grupa 
osiągnięć

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

2. Autorstwo działa plastycznego lub projektu artystycznego, w tym
realizacji multimedialnej, performatywnej, audiowizualnej,
rzeźbiarskiej, konserwatorskiej lub interdyscyplinarnej, cyklu prac
plastycznych lub fotograficznych lub kolekcji projektowej
rozpowszechnionej w czasie znaczącego wydarzenia

200 - Osiągnięcie wybitne

100 - Osiągnięcie o 

dużym znaczeniu dla sztuk 

plastycznych

50 - Pozostałe przypadki

Autorstwo dzieła plastycznego z zakresu fotografii, malarstwa,
rzeźby, grafiki, scenografii, opracowania plastycznego filmu lub
postprodukcji obrazu filmowego

Autorstwo działa plastycznego z zakresu sztuk projektowych, w
tym wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz,
architektury krajobrazu lub projektowania kostiumów

Autorstwo znaczącej realizacji konserwatorskiej, w tym w
zakresie konserwacji zabytków wraz z projektem i dokumentacją



Rodzaje osiągnięć artystycznych

Grupa 
osiągnięć

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

3. Udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez
renomowaną galerię, muzeum, ośrodek artystyczny lub
instytucję kultury

200 - Osiągnięcie wybitne

75 - Osiągnięcie o dużym 

znaczeniu dla sztuk 

plastycznych

40 - Pozostałe przypadki

Indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła
plastyczne, w tym fotograficzne, zorganizowana w
galerii prowadzonej przez ewaluowany podmiot

Autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w
obiegu galeryjnym



Rodzaje osiągnięć artystycznych

Grupa 
osiągnięć

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

4. Udział w jury konkursu lub festiwalu plastycznego, w
tym fotograficznego, zorganizowanych przez
renomowany ośrodek artystyczny lub renomowaną
instytucję kultury o zasięgu co najmniej ogólnopolskim

200 - Osiągnięcie wybitne

50 - Osiągnięcie o dużym 

znaczeniu dla sztuk 

plastycznych

25 - Pozostałe przypadki

Pełnienie funkcji kuratora wystawy, projektów
artystycznych lub wydarzenia z zakresu sztuk
plastycznych, w tym fotograficznych

Inne rodzaje dzieł plastycznych prezentowane w obiegu
publicznym



Rodzaje osiągnięć artystycznych

Grupa 
osiągnięć

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

5. Autorstwo publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub
konserwacji dzieł sztuki o objętości minimum 6 arkuszy

200 – Osiągnięcie wybitne

100 – Osiągnięcie o dużym 
znaczeniu dla sztuk plastycznych 
lub konserwacji dzieł sztuki

20 – Pozostałe przypadki

6. Redakcja publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub
konserwacji dzieł sztuki

100 – Osiągnięcie wybitne

20 – Pozostałe przypadki

7. Autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z
zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki o
objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego

50 – Osiągnięcie wybitne

20 – Pozostałe przypadki



Rodzaje osiągnięć artystycznych – działalność 

publikacyjna

- Nie ma zastosowania zasada dziedziczenia prestiżu obowiązująca w innych 

dyscyplinach naukowych

- Kryterium objętościowe; minimum 6 arkuszy wydawniczych dla publikacji, 0,5 

arkusza wydawniczego dla rozdziału w publikacji ???!!!



Rodzaje osiągnięć artystycznych – działalność 

publikacyjna

- Nie stosuje się przeliczników punktacji/wartość przeliczeniowa publikacji/ma 

zastosowanie punktacja określona w załączniku nr 1 do Rozporządzenia

- Monografia – zdefiniowana w § 10 ust.1.  Rozporządzenia o ewaluacji – wszystko co spełnia 

wymogi określone w definicji



Rodzaje osiągnięć artystycznych – opis – zgodny z Rozporządzeniem 

MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Polon

Tytuł dzieła

Współautorzy imię/nazwisko oraz numer ORCID

Dyscyplina artystyczna sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki (obecnie, 

ale jeśli dojdą inne to powinna być możliwość 

wyboru)

Charakterystyka

Miejsce upowszechnienia nazwa państwa realizacji lub pierwszego 

upublicznienia

Rok realizacji lub upowszechnienia

Zakres rozpowszechnienia ogólnopolski/międzynarodowy (pole do wyboru)

Przyznane nagrody i wyróżnienia nazwa konkursu/ rok przyznania,/podmiot 

przyznający,/charakterystyka nagrody lub 

wyróżnienia/ nazwa państwa, w którym przyznano 

nagrodę

Umieszczenie w prestiżowej kolekcji lub miejscu o 

szczególnym znaczeniu dla kultury (dla dzieł 

plastycznych i projektowych)

nazwa kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu 

dla kultury/nazwa państwa, w którym znajduje się 

kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla 

kultury



System Polon – nakładka na system/Polon 2.0



Osiągnięcia wybitne !

Podstawę do uznania osiągnięcia artystycznego za wybitne stanowi prestiżowa nagroda 

krajowa albo zagraniczna przyznana w okresie objętym ewaluacją w konkursie 

wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, 

konserwatorskim albo innym dla twórczości artystycznej prowadzonej w ramach danej 

dyscypliny artystycznej, a w przypadku:

1) Dzieła plastycznego lub projektowego – także jego umieszczenie w prestiżowej 

kolekcji lub w miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury

2) Publikacji z zakresu sztuki – także wydanie przez wydawnictwo o międzynarodowej 

renomie w środowisku artystycznym i rozpowszechnianie w obiegu 

międzynarodowym



Ocena ekspercka 

Ocena poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej 

w zakresie twórczości artystycznej jest dokonywana przez ekspertów 

powołanych przez Ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.



Ocena ekspercka 

Zapewnienie, że będą to eksperci ze środowiska artystycznego!

Pre – ewaluacja – zawsze warto! Jeśli uczelnia ma taką możliwość!



LIMITY OSIĄGNIĘĆ 
PODDAWANYCH EWALUACJI

Liczba uwzględnianych osiągnięć artystycznych 
nie może być większa niż 3-krotnośc liczby N

WAŻNE!

W ewaluacji są uwzględniane te osiągnięcia, których autorzy lub współautorzy byli
pracownikami podmiotu zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i zostali
uwzględnieni przy określaniu liczby N.
W przypadku dyscyplin artystycznych ewaluacją będą objęte także osiągnięcia
artystyczne, które powstały bez związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia
w szkole doktorskiej. Obowiązuje natomiast warunek, że każde osiągnięcie jest
oceniane tylko raz.



SANKCJE 
Sankcje dla podmiotów, które nie zgłoszą do ewaluacji części naukowców. Sankcje polegają
na zmniejszeniu liczby uwzględnianych w ocenie działalności naukowej osiągnięć
artystycznych:

O 3 zmniejsza się liczbę uwzględnianych
osiągnięć w danej dyscyplinie, jeżeli
pracownik prowadzący działalność naukową:
a) w okresie objętym ewaluacją był
zatrudniony w tym podmiocie przez co
najmniej 24 miesiące (36 miesięcy
w przypadku pierwszej ewaluacji w roku
2021),
b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu
o dyscyplinach,
c) złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
w jednym z podmiotów, w których jest
zatrudniony,
– ale nie upoważnił ewaluowanego podmiotu
do wykazania do celów ewaluacji żadnego z
osiągnięć artystycznych

O 6 zmniejsza się liczbę uwzględnianych
osiągnięć w danej dyscyplinie, jeżeli
pracownik prowadzący działalność naukową:
a) w okresie objętym ewaluacją był
zatrudniony w tym podmiocie przez co
najmniej 24 miesiące (36 miesięcy
w przypadku pierwszej ewaluacji w roku
2021),
b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu
o dyscyplinach,
– ale nie złożył oświadczenia o zaliczeniu
do liczby N w żadnym z podmiotów,
w którym jest zatrudniony.

O 6 zmniejsza się liczbę osiągnięć
uwzględnianych w każdej dyscyplinie naukowej,
w ramach której podmiot ten prowadzi
działalność naukową, w przypadku każdego
pracownika, który: w okresie objętym ewaluacją
był zatrudniony w tym podmiocie na jednym
ze stanowisk, na których wymagane jest
prowadzenie działalności naukowej przez co
najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku
pierwszej ewaluacji w roku 2021)
– ale nie złożył oświadczenia
o reprezentowanych dyscyplinach.



ORCID 

”Open Researcher and Contributor ID” to unikalny, międzynarodowy 
identyfikator cyfrowy składający się z 16 cyfr, podzielonych na cztery 
równe części dywizami, zapisanych w formacie HTTP URL np. 
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097. 



INFORMACJE DOTYCZĄCE MONOGRAFII I ARTYKUŁÓW MAJĄ 
OBOWIĄZEK WPROWADZAĆ DO ORCID BEZPOŚREDNIO

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH PUBLIKACYJNYCH SĄ 
NASTĘPNIE POBIERANE PRZEZ SYSTEM POL-ON NA 

POTRZEBY DOKONANIA EWALUACJI

OSIĄGNIĘCIA INNE NIŻ PUBLIKACJE  SĄ WPROWADZANE DO 
SYSTEMU POL-ON NA BIEŻĄCO PRZEZ OSOBY KIERUJĄCE PODMIOTAMI

EWALUACJA 2025 r.

Kierownik ewaluowanego podmiotu wskazuje w systemie POL-on, w terminie do 15 lutego roku, w którym 
ewaluacja jest przeprowadzana (2021 r.), osiągnięcia artystyczne, które będą w niej uwzględniane. 

OSIĄGNIĘCIA PODDAWANE EWALUACJI- SKĄD SĄ POBIERANE?



ORCID 

§ 2. ust.1 pkt.1) Rozporządzenia o Polon – w zakresie danych, w 
wykazie pracowników zamieszcza się numer elektronicznego 
identyfikatora naukowca ORCID

- Nie ma rozróżnienia na pracowników z dyscyplin artystycznych i 
innych 



Kryterium III - punktacja



Kryterium III – ilość opisów wpływu



III kryterium – Social Impact – wpływ społeczny
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Dziękuję za uwagę

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43 lok. 2.13

20-325 Lublin

tel.: +48 81 8228 615

e-mail: biuro@irsw.pl


