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Plan prezentacji:

I. Ewaluacja instytucjonalna w Europie

II. Polski model ewaluacji instytucjonalnej

III. Kryteria i algorytm ewaluacji

IV. Edycja 2022 - wyniki ewaluacji i kategoryzacji
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Ośrodki akademickie w Polsce

Potencjał akademicki podlegający ewaluacji i kategoryzacji 

Rodzaje ocenianych 
podmiotów:
z mocy ustawy:
§ uczelnie 

akademickie, 
§ instytuty PAN, 
§ instytuty 

międzynarodowe. 

na wniosek:
§ uczelnie 

zawodowe, 
§ instytuty badawcze, 
§ inne podmioty.



KENEwaluacja 2022 w liczbach

306 ewaluowane podmioty
1145 dyscypliny w podmiotach
117854 liczba osób w ewaluacji

707862 publikacje
12138 prawa ochronne
53903 osiagnięcia artystyczne
27556 projekty badawcze
16002 komercjalizacja wbn
155867 usługi badawcze

Niemal 1000000 osiągnięć podlegających ocenie!
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Komisja Ewaluacji Nauki (KEN)

31 osób aktywnie uprawiających badania naukowe
KEN współpracuje ściśle z MEiN oraz środowiskiem 

naukowym i akademickim w Polsce

KEN

Zespół ds. ewaluacji jakości 
działalności naukowej

Zespół ds. ewaluacji wydawnictw 
monografii naukowych oraz czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych

Doraźne zespoły i grupy robocze 
powoływane ad hoc 

Zespół ds. ewaluacji szkół 
doktorskich
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W poszukiwaniu inspiracji

WB: Ekspercka 
ocena doskonałości 
naukowej (REF)

Francja: ewaluacja 
instytucjonalna, 
HCÉRES

Niemcy: rankingi 
uczelni wyższych, 
ewaluacja programów 
finansowania badań 
(DFG)

Włochy:
Ewaluacja w 
dwóch grupach 
(VQR)

Holandia: 
ewaluacja wg. 
protokołu 
standardowego 
(SEP)

Australia: 
Ocena 
doskonałości 
naukowej dla 
Australii (ERA) 

Polska ma własne doświadczenia w ewaluacji i kategoryzacji od 
lat 90-tych ubiegłego wieku (obecny system od 2009)

🌍
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Polski Model Ewaluacji Nauki

I generacja: 1991-1998
Ocena ekspercka typu

„peer review”

II generacja: 1999-2010
Ocena parametryczno-ekspercka:
wprowadzono miarę efektywności

III generacja: 2011-2022
Ocena parametryczno-ekspercka: 

analiza wielokryterialna
Ewaluacja przez porównanie z wart. ref.

Wpływ badań naukowych na 
społeczeństwo i gospodarkę
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Stopień 
parametryzacji

System 
ekspercki

System 
parametryczny

System 
mieszany

kryteria parametryczne (K1, K2), 
oraz kryteria eksperckie (K3, A+)

Polski Model Ewaluacji Nauki

Uprawnienia w zakresie doktoryzowania i habilitowania są
przyznawane tym podmiotom, które uzyskały kategorię B+ w
danej dyscyplinie nauki
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Podmiot naukowy - Uczelnia
Wydział 1 Wydział 2 Wydział 3 Wydział 4 …

Dyscyplina 1
Dyscyplina 2
Dyscyplina 3
Dyscyplina 4
…

Aktualna ewaluacja dotyczy tzw. „podmioto-dyscyplin”,
czyli grup naukowców reprezentujących dyscyplinę nauki
lub sztuki.

Ewaluacja jakości działalności naukowej
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Etap I: ewaluacja

K1: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej 
działalności;

K2: efekty finansowe badań naukowych i prac 
rozwojowych;

K3: wpływ działalności naukowej na 
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Etap II: kategoryzacja – wartości referencyjne: RA,
RB+, RB; kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Kryteria ewaluacji i kategoryzacji
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Konsekwencje miary efektywności naukowej

K1, K2: miara efektywności naukowej:

𝑬 =
𝑺
𝑵

𝑺 = ∑𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 uzyskanych w okresie ewaluacji w
podmiocie/dyscyplinie;
𝑵 = ∑𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒘𝒏𝒊𝒌ó𝒘 zaangażowanych w badania
naukowe i prace rozwojowe.

Stała czasowa licznika jest znacznie wyższa niż
stała czasowa mianownika!
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KEN określa dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej

po jednym zestawie wartości referencyjnych dla kategorii

naukowych A, B+ i B.

Wartości referencyjne określa się, biorąc pod uwagę:

1. osiągnięcia podmiotów w zakresie podstawowych
kryteriów uzyskane w okresie objętym ewaluacją,

2. pozycję nauki polskiej w poszczególnych dyscyplinach
naukowych, ustaloną na podstawie informacji

pochodzących z międzynarodowych baz danych.

Wartości referencyjne: RA, RB+, RB
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Wartości referencyjne: pozycja Polski w dyscyplinach 
nauki na arenie międzynarodowej

Miejsce Polski w dyscyplinach nauki wg. bazy Scimago
Journal & Country Rank (SJR) w latach 2017-2020

Najlepsza 
dyscyplina –
miejsce 17, 

najsłabsza 
dyscyplina –
miejsce 35
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Porównanie osiągnięć podmiotu w dyscyplinie X z
wartościami referencyjnymi Ri (dla danej kategorii):

Ewaluowana dyscyplina otrzymuje wartości punktowe:
P1, P2, P3 w zakresie −𝟏,+𝟏

E1(X)

E2(X)

S3(X)

R1

R2

R3

P1(X,R)

P2(X,R)

P3(X,R)

V(X,R)

Porównanie z wartościami referencyjnymi
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Kryterium oceny Waga kryterium [%]

Dziedziny nauk: 
humanistycznych, 
społecznych i 
teologicznych

Dziedziny nauk: 
ścisłych i 

przyrodniczych 
oraz 

medycznych i 
nauk o zdrowiu

Dziedziny nauk: 
inżynieryjno-
technicznych 

oraz rolniczych

Dziedzina 
sztuki

K1: Poziom 
naukowy

70 60 50 80

K2: Efekty 
finansowe

10 20 35 -

K3: Wpływ na 
społeczeństwo i 
gospodarkę

20 20 15 20

V(X,R) = W1× P1 + W2× P2 + W3× P3

Całkowity wynik punktowy V(X,R)
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I Warunki konieczne dla dyscypliny w podmiocie:

1. została zaliczona do kategorii naukowej A,
2. uzyskała w K1 ocenę nie niższą niż próg procentowy

ustalony przez KEN w stosunku do najwyższej oceny w
dyscyplinie.

II Warunki wystarczające:

• międzynarodowe znaczenie osiągnięć naukowych w
zakresie K1,

• wpływ osiągnięć naukowych w zakresie K1, na rozwój
cywilizacyjny,

• jakość i efekty tej działalności w porównaniu do wiodących
europejskich ośrodków naukowych.

Warunki uzyskania kategorii A+

Nowe!
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Porównanie wyników kategoryzacji
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Edycja 2022: kategoria A+

Dominują uniwersytety oraz instytuty PAN

KEN 
rekomendowała 
kategorię A+ dla 40 
podmioto-dyscyplin
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Edycja 2022 – wpływ liczby N

𝑵 < 𝟏𝟐 𝟏𝟐 ≤ 𝑵 < 𝟐𝟎 20≤ 𝑵 < 𝟓𝟎 50≤ 𝑵 < 𝟏𝟎𝟎 𝑵 ≥ 𝟏𝟎𝟎

A+ 0 5 15 26 19

A 20 60 112 81 50

B+ 21 117 212 122 110

B 12 58 58 10 1

C 12 16 6 2 0

Wpływ liczby N na wynik ewaluacji i kategoryzacji

Podmioty o dużej liczbie N lokują się na ogół w wyższych 
kategoriach
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Edycja 2022 – ujęcie dziedzinowe

Dobre wyniki nauk inżynieryjno-technicznych

Dziedzina A+ [%] A [%] B+ [%] B [%] C [%]
Nauki 
humanistyczne

4,40 37,11 47,17 10,69 0,63

Nauki 
inżynieryjno-
techniczne

2,46 30,74 51,64 12,30 2,87

Nauki medyczne 
i nauki o zdrowiu

2,83 34,91 49,06 8,49 4,72

Nauki rolnicze 14,52 29,03 48,39 6,45 1,61
Nauki społeczne 4,32 18,83 56,79 15,74 4,32
Nauki ścisłe i 
przyrodnicze

10,81 25,41 51,35 9,19 3,24

Nauki 
teologiczne

8,33 50,00 41,67 0,00 0,00

Sztuka 9,43 37,74 28,30 20,75 3,77
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Edycja 2022 – podsumowanie (bez odwołań)

Uprawnienia podmiotów w zakresie 
doktoryzowania i habilitowania:

783 podmioto-dyscypliny zachowały uprawnienia 

182 uzyskały nowe uprawnienia 

60 utraciło uprawnienia 

84,7% podmioto-dyscyplin utrzymało lub uzyskało 
uprawnienia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A+ 

A 
B+ 
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Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
Podstawa składania tzw. „odwołań”:
Art. 269. 1. Minister, biorąc pod uwagę uchwałę, o której mowa
w art. 268 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje
kategorię naukową A+, A, B+, B albo C, przy czym kategoria A+
jest kategorią najwyższą, a kategoria C – najniższą.
…
3. Minister wydaje decyzję w sprawie przyznania kategorii
naukowej w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po
ostatnim roku okresu objętego ewaluacją.
…
4. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
5. Wniosek jest opiniowany przez KEN w terminie 2
miesięcy od dnia otrzymania wniosku przekazanego przez
Ministra.
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Odwołania w poprzedniej edycji ewaluacji
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Odwołania w aktualnej edycji ewaluacji

Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy:

588 odwołań w  46 dyscyplinach nauki i sztuki

6 zawiera uchybienia formalne lub terminowe

583 odwołania  poddano ponownej ocenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A+ 

A 
B+ 
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Dziękuję za uwagę


