
Zaª¡cznik do
Zarz¡dzenia Rektora Nr 182/2021

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Szczegóªowe zasady oceny dziaªalno±ci naukowej pracowników, dyscyplin

i jednostek za okres 2017�2021

Je»eli w poni»szym opisie jest mowa o rozporz¡dzeniu, oznacza to Rozporz¡dzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy»szego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jako±ci dziaªalno±ci
naukowej z pó¹niejszymi zmianami.

1. Ocena Dziaªalno±ci Naukowej (ODN) pracownika obejmuje:
a. poziom naukowy prowadzonej dziaªalno±ci � kryterium 1,
b. efekty �nansowe bada« naukowych lub prac rozwojowych � kryterium 2.

2. W kryterium 1 brane s¡ pod uwag¦:
a. artykuªy naukowe,
b. monogra�e naukowe,
c. redakcja naukowa monogra�i naukowych,
d. rozdziaªy w monogra�ach naukowych,
e. wynalazki (patent/prawo do odmiany ro±liny/wzór u»ytkowy),
zdeponowane w Bazie Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego (BDN UR).

3. W kryterium 2 brane s¡ pod uwag¦ ±rodki �nansowe uzyskane w wyniku:
a. realizacji projektu obejmuj¡cego badania naukowe lub prace rozwojowe, �nansowane

w trybie konkursowym przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje mi¦dzy-
narodowe,

b. realizacji usªug badawczych,
c. komercjalizacji wyników bada« naukowych lub prac rozwojowych.
Informacje o powy»szych projektach zostan¡ pobrane z systemu POL-on.

4. Oceniaj¡c pracownika w zakresie dziaªalno±ci okre±lonej w punkcie 1a i 1b wylicza si¦ dla
ka»dego pracownika liczb¦ M , b¦d¡c¡ miar¡ aktywno±ci naukowej, wedªug nast¦puj¡cej pro-
cedury:
a. Na podstawie o±wiadcze« o zaliczeniu do liczby pracowników prowadz¡cych dziaªalno±¢

naukow¡1 ustala si¦ dyscyplin¦ lub dyscypliny pracownika wraz z udziaªem czasu pracy
w ocenianym okresie. W przypadku osób, które powy»sze o±wiadczenie zªo»yªy w innym
podmiocie dyscyplin¦ lub dyscypliny ustala si¦ na podstawie o±wiadczenia o reprezento-
wanych dyscyplinach2.

b. Okre±la si¦ liczb¦ N dla ka»dego pracownika w ocenianym okresie (odzwierciedlenie dªu-
go±ci zatrudnienia w UR na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, np.
N = 1 oznacza zatrudnienie przez 5 lat na peªny etat, N = 0.8 przez 4 lata, itd.). W licz-
bie N uwzgl¦dnia si¦ wymiar czasu pracy oraz nieobecno±ci wynikaj¡ce z przebywania
na urlopie bezpªatnym, macierzy«skim, urlopie na warunkach urlopu macierzy«skiego,
urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia.

c. Ustala si¦ wynik pracownika J2 w kryterium 2, który jest sum¡ wszystkich punktów
(kwoty przeliczamy na punkty zgodnie z �22 rozporz¡dzenia) uzyskanych z projektów,
o których mowa w punkcie 3, w okresie obj¦tym ocen¡, podzielon¡ przez liczb¦ N .
W przypadku pracowników, którzy zadeklarowali dwie dyscypliny, wynik w kryterium
2 ustala si¦ dla ka»dej z dyscyplin oddzielnie, uwzgl¦dniaj¡c podziaª liczby N na dys-

1 art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. � Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce (Dz. U. poz. 1668)
2 art. 343 ust. 7 ww. ustawy
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cypliny wzgl¦dem zadeklarowanego czasu pracy w dyscyplinach. Przy podziale ±rodków
pozyskanych w projektach obowi¡zuje zasada dzielenia na wykonawców, a jej podziaª
podaje kierownik projektu lub kierownik zespoªu badawczego (je±li kierownik jest spoza
UR). Podziaª ±rodków nast¦puje na podstawie o±wiadczenia zªo»onego przez kierownika
projektu w Biurze Nauki.

d. Na podstawie warto±ci J2 okre±lone, zgodnie z zasadami obowi¡zuj¡cymi w poprzed-
nich latach, zostan¡ jednostki bazowe skorygowane odpowiednie dla dyscypliny. Jednost-
ki te nazywa si¦ skorygowanymi bowiem s¡ one jednostkami bazowymi dla kryterium
1 uwzgl¦dniaj¡cymi wynik w kryterium 2. Warto±¢ jednostek bazowych skorygowanych
dla dyscyplin zostanie opublikowana w formie komunikatu Rektora, po ogªoszeniu przez
Ministra Edukacji i Nauki jednostek referencyjnych obowi¡zuj¡cych w ewaluacji 2022 r.
W przypadku pracowników z dwoma dyscyplinami, w ka»dej dyscyplinie oddzielnie, na
podstawie wyniku w kryterium 2, odczytuje si¦ jednostki bazowe skorygowane, a za osta-
teczne jednostki bazowe skorygowane przyjmuje si¦ ±rednie wa»one jednostek z dyscyplin
(wag¡ jest udziaª czasu pracy w dyscyplinach).

e. Z BDN UR wybiera si¦ wszystkie osi¡gni¦cia opisane w punkcie 2 opublikowane i/lub
uzyskane w okresie oceny, w których miaª udziaª pracownik, a nast¦pnie dla ka»dego
osi¡gni¦cia:
• ustala si¦ punktacj¦ zgodnie z obowi¡zuj¡c¡ w ewaluacji 2022 r.,
• ustala si¦ udziaª jednostkowy w dyscyplinie (u) oraz warto±¢ punktow¡ udziaªu jed-
nostkowego (Pu) zgodnie z �34 rozporz¡dzenia dla lat 2017�2018 oraz zgodnie z �13
i �16 rozporz¡dzenia dla lat 2019�2021.

f. Spo±ród wszystkich osi¡gni¦¢ okre±lonych w punktach 2a�2d wybiera si¦ osi¡gni¦cia naj-
wy»ej punktowane, których suma udziaªów jednostkowych jest równa co najwy»ej 3N ,
dokonuj¡c ewentualnie korekty udziaªu jednostkowego ostatniego osi¡gni¦cia (np. je±li
N = 1 oraz udziaªy s¡ równe kolejno 1, 1, 0.8, 0.5, to ostatniemu osi¡gni¦ciu przypisu-
jemy udziaª 0.2 i zmniejszamy proporcjonalnie punkty udziaªu jednostkowego). Dla tak
wybranych osi¡gni¦¢ dokªada si¦ osi¡gni¦cia okre±lone w punkcie 2e i wyznacza si¦ sum¦
wszystkich punktów udziaªów jednostkowych i dzieli si¦ przez N uzyskuj¡c wynik J1
w kryterium 1.

g. Na podstawie wyniku pracownika J1 w kryterium 1 (pkt 4f) oraz jednostek bazowych
(pkt 4d) wylicza si¦ liczb¦ M zgodnie ze wzorem:
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(1)

5. Na podstawie liczby M okre±la si¦ poziom aktywno±ci naukowej zgodnie z tabel¡:

M Poziom aktywno±ci

> 100% A

50− 99.9% B+

0− 49.9% B

< 0% C

6. Suma udziaªów jednostkowych osi¡gni¦¢ pracownika okre±lonych w punktach 2b�2d, których
caªkowita warto±¢ punktowa wynosi nie wi¦cej ni» 120 pkt, mo»e by¢ równa co najwy»ej
max(2N, 1).
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7. Dla ka»dego pracownika zostanie obliczona warto±¢ liczby M w czterech wariantach oceny
(�0N�, �1.1N�, �2.2N�, �3N�) i zostanie wybrany ten wariant, który jest najkorzystniejszy
dla pracownika. W poszczególnych wariantach oceny suma udziaªów jednostkowych branych
do oceny za osi¡gni¦cia okre±lone w punkcie 2a, które ukazaªy si¦ w latach 2019�2021 oraz
w punktach 2b�2d, które ukazaªy si¦ w latach 2017�2021 mo»e by¢ równa co najwy»ej
• 0, w wariancie �0N�,
• 1.1N , w wariancie �1.1N�,
• 2.2N , w wariancie �2.2N�,
• 3N , w wariancie �3N�.
W zale»no±ci od wariantu oceny nale»y jednostki bazowe skorygowane
• pomno»y¢ przez wspóªczynnik w0 w wariancie �0N�,
• pomno»y¢ przez wspóªczynnik w1 w wariancie �1.1N�,
• pozostawi¢ bez zmian w wariancie �2.2N�,
• pomno»y¢ przez wspóªczynnik w3 w wariancie �3N�.
Warto±¢ wspóªczynników w0, w1 oraz w3 zostanie opublikowana w formie komunikatu Rekto-
ra, po ogªoszeniu przez Ministra Edukacji i Nauki jednostek referencyjnych obowi¡zuj¡cych
w ewaluacji 2022 r.

8. Ocena dyscypliny przebiega analogicznie jak ocena pracownika, który zadeklarowaª jedn¡
dyscyplin¦. Przy ocenie dyscypliny stosuje si¦ wariant �2.2N� z punktu 7. Dodatkowo, suma
udziaªów jednostkowych branych do oceny osi¡gni¦¢ dyscypliny okre±lonych w punktach
2b�2c, których warto±¢ punktowa wynosi nie wi¦cej ni» 120 pkt, mo»e by¢ równa co najwy»ej
0.15N (0.6N dla dyscyplin z dziedziny nauk spoªecznych).

9. Ocena jednostki organizacyjnej prowadz¡cej dziaªalno±¢ badawcz¡ przebiega analogicznie jak
ocena pracownika, który zadeklarowaª dwie dyscypliny. Przy ocenie jednostki organizacyjnej
stosuje si¦ wariant �2.2N� z punktu 7.

10. Suma udziaªów jednostkowych osi¡gni¦¢ okre±lonych w punkcie 2e branych do oceny pracow-
nika mo»e by¢ równa co najwy»ej 0 w wariancie oceny �0N�, co najwy»ej 1.1N w wariancie
�1.1N� oraz co najwy»ej 2.2N w wariancie �2.2N�. W wariancie �3N� nie ma ogranicze«.

11. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku badawczym zwi¦ksza si¦ liczb¦ N
o warto±¢ min(4 ·Nb, 1)/3 oraz zwi¦ksza si¦ jednostki bazowe skorygowane o 30% ·Nb, gdzie
Nb oznacza dªugo±¢ zatrudnienia na stanowisku badawczym w ocenianym okresie (Nb = 1
oznacza zatrudnienie na stanowisku badawczym przez 5 lat, Nb = 0.8 przez 4 lata, itd.).

12. W przypadku pracowników, którzy zadeklarowali dyscyplin¦, która nie ma powoªanego w Uczel-
ni koordynatora dyscypliny, ocena przebiega analogicznie jak w dyscyplinie z powoªanym
koordynatorem, przy czym:
a) wagi poszczególnych kryteriów wyznacza si¦ jako ±rednie arytmetyczne wag bior¡c

pod uwag¦ wszystkie dyscypliny w Uczelni z powoªanym koordynatorem dyscypliny,
b) jednostki bazowe wyznacza si¦ jako kwartyl trzeci jednostek bazowych bior¡c pod

uwag¦ wszystkie dyscypliny w Uczelni z powoªanym koordynatorem dyscypliny,
c) przy wyznaczaniu udziaªu jednostkowego oraz punktów udziaªu jednostkowego okre±lo-

nych w punkcie 4e w liczbie k ( liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upowa»nili
dyscyplin¦ do wykazania osi¡gni¦cia w ewaluacji) uwzgl¦dnia si¦ wszystkich pracow-

ników Uczelni.
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