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W ewaluacji brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników prowadzą-
cych działalność naukową, którzy złożyli oświadczenia o reprezentowa-
nych dyscyplinach i o zaliczeniu do tzw. liczby N.

Liczba N jest to średnia liczba pracowników prowadzących działalność 
naukową w okresie objętym ewaluacją. Jest ona ustalona w przelicze-
niu na pełny wymiar czasu pracy. Liczba N jest określana na podstawie 
informacji znajdujących się w systemie POL-on (§7.1. rozporządzenia). 

ZALICZENIE DO LICZBY N
Pracownik jest brany pod uwagę przy ustaleniu liczby N na podstawie 
złożonego oświadczenia, które upoważnia zatrudniający go podmiot do 
zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie dzia-
łalność naukową w określonej dyscyplinie lub maksymalnie dwóch dys-
cyplinach naukowych (art. 265 ust. 5 ustawy). 
Nowozatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od 
dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zo-
stał zatrudniony. Oświadczenie należy złożyć razem z oświadczeniem 
o zaliczeniu do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dys-
cyplin naukowych.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby N  (dla 
pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 
5 ustawy)

Wzór oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie

Złożone oświadczenie jest ważne do dnia wycofania oraz wygasa au-
tomatycznie z dniem wygaśnięcia umowy o pracę. Nie ma więc po-
trzeby ponawiania oświadczenia jeśli pracownik nie decyduje się na 
zmianę dyscyplin.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych 
mają obowiązek złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i oświad-
czenia o dziedzinie i dyscyplinie. 
Ustawa nie  wyklucza opcji złożenia oświadczenia przez  pracownika 
zatrudnionego stanowisku na stanowiskach dydaktycznym czy admini-
stracyjnym jeżeli taki pracownik prowadzi działalność naukową. Wtedy, 
jeżeli dorobek pracownika będzie brany pod uwagę w ewaluacji dyscy-
plin oraz w procesie oceny pracownika. Pracownik, który złożył oświad-
czenia podlega ocenie okresowej w zakresie wykonywania obowiązków 
naukowych, na zasadach obowiązujących pracowników badawczo-
-dydaktycznych.

Ponieważ oświadczenia muszą uzyskać podpis Kierownika Jednostki 
Organizacyjnej (Dziekana) należy złożyć oryginały dokumentów w dzie-
kanacie. Dokumenty zostają przekazane do Biura Obsługi Badań UW, 
które wprowadza informacje do systemu.

Informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie są określane w zaokrą-
gleniu do 25%. Oznacza to, że w przypadku dwóch dyscyplin możliwe są 
tylko relacje 50%:50% oraz 75%:25%. 
Naukowiec nie musi publikować w czasopismach z wybranych dyscyplin. 
Może także publikować wyniki badań w czasopiśmie nieprzypisanym 
do żadnej ze zgłoszonych dyscyplin. Wszystkie artykuły – niezależnie 
od profilu czasopisma – mogą zostać zgłoszone przez zatrudniający 
podmiot do  ewaluacji działalności naukowej, jeśli mają merytoryczny 
związek z ewaluowaną dyscypliną naukową (źródło). Natomiast zaleca-
ne jest, by jako pierwszą wskazać dyscyplinę, w  której  przewidywana 
jest większa liczba osiągnięć naukowych.

KTO PODLEGA EWALUACJI?

UDZIAŁ DYSCYPLIN W OŚWIADCZENIU 

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA

LICZBA N A RODZAJ STANOWISKA

LICZBA N 
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https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
https://lexlege.pl/szkoln-wyzsze-i-nauka/art-265/
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
http://bob.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/72/2020/10/Oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-zaliczenie-do-liczby-N.doc
http://bob.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/72/2020/10/Oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-zaliczenie-do-liczby-N.doc
http://bob.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/72/2020/10/Oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-zaliczenie-do-liczby-N.doc
http://bob.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/72/2021/01/Oswiadczenie-o-dziedzinie-i-dyscyplinie2.doc
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-i-dyscypliny-naukowe


DYSCYPLINY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII
Pracownicy zaliczeni do liczby N na Wydziale Neofilologii reprezentu-
ją sześć dyscyplin naukowych: 1. Literaturoznawstwo, 2. Językoznaw-
stwo, 3. Historia, 4. Nauki o Kulturze i Religii, 5. Nauki o Sztuce, 6. Nauki 
o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie. 

ZMIANA OŚWIADCZENIA O DYSCYPLINIE/DYSCYPLINACH
Pracownik ma możliwość zmiany oświadczenia o reprezentowanej dys-
cyplinie/dyscyplinach nie częściej niż co dwa lata. Należy pamiętać, 
że liczbę N ustala się na podstawie informacji zawartych w systemie 
POL-on według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego 
ewaluacją. Zmiana oświadczenia determinuje więc stan liczby N pod-
miotu na ten rok.
Procedura zmiany oświadczenia jest taka sama jak w przypadku jego 
złożenia.

WYCOFANIE OŚWIADCZENIA O ZALICZENIU DO LICZBY N
Pracownik zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym nie ma 
możliwości wycofania oświadczenia.
Pracownik zatrudniony na stanowisku dydaktycznym/administracyj-
nym może wycofać oświadczenie. Wycofanie oświadczenia będzie 
skutkować niewliczeniem go do liczby N począwszy od roku, w którym 
nastąpiło wycofanie (stan na dzień 31 grudnia).
Procedura wycofania oświadczenia jest taka sama jak w przypadku 
jego złożenia.

PRZEWIDZIANE SANKCJE ZA BRAK OŚWIADCZEŃ
Ewaluacja obejmuje wszystkich pracowników prowadzących działal-
ność naukową. W związku z tym rozporządzenie przewiduje sankcje dla 
podmiotów, którego pracownicy nie złożyli wymaganego oświadczenia 
o zaliczeniu do liczby N lub o reprezentowanych dyscyplinach. Sankcje 
polegają na zmniejszeniu liczby uwzględnianych publikacji.
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Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
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Liczba N0 to liczba pracowników, którzy są uwzględniani przy określe-
niu liczby N i byli zatrudnieni w jednostce przez co najmniej 3 lata (łącz-
nie) w okresie objętym ewaluacją i nie byli autorami lub współautorami 
osiągnięć naukowych. Przepis nie dotyczy osób, które w okresie obję-
tym ankietą przebywały na urlopach związanych z rodzicielstwem bądź 
pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne łącznie 
przez okres co najmniej 3 lat.
Status pracownika N0 prowadzi do sankcji dla Uczelni (§ 17 pkt. 8 rozpo-
rządzenia) w postaci zmniejszenia liczby publikacji.

EWALUACJA – CZYM ZAPEŁNIAMY SLOTY? 
W ciągu 4 lat sprawozdawczych pracownik prowadzący działalność na-
ukową wypełnia 4 sloty publikacyjne:

maksymalnie 2 sloty mogą być wypełnione autorstwem monografii, 
redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii 
(za monografię uznaje się również recenzowany, opatrzony bibliogra-
fią i przypisami przekład dzieła istotnego dla nauki z języka obcego na 
język polski lub z języka polskiego na język obcy, oraz edycję naukową 
tekstów źródłowych);

dla artykułów naukowych publikowanych w czasopismach nie ma ta-
kich ograniczeń (artykułem jest również artykuł recenzyjny);

obowiązuje limit publikacji w podziale na dwuletnie okresy (2017-
2018 oraz 2019-2020+2021). Z okresu 2017-2018 pracownik powinien 
zgłosić przynajmniej jeden artykuł naukowy.

GDZIE NAJLEPIEJ PUBLIKOWAĆ
Rekomenduje się publikowanie:

monografii w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących 
recenzowane monografie naukowe,

artykułów w czasopismach wysokopunktowanych z  wykazu czaso-
pism naukowych.

Zachęcamy do korzystania z przyjaznych wyszukiwarek czasopism i wy-
dawnictw z wykazów ministerialnych, np.: https://listymnisw.pl/d1.php 
lub https://czasopisma.webclass.co/ 

WARTOŚĆ PUNKTOWA PUBLIKACJI – ZMIANY
Ze względu na zmiany punktacji w wykazie czasopism naukowych i wy-
dawnictw naukowych, publikacje z różnych lat mają przypisane różne 
wartości punktowe:

WARTOŚĆ PUNKTOWA MONOGRAFII
W zależności od poziomu, na którym znajduje się wydawnictwo, oraz 
typu tekstu - za udział w monografii przyznawane są następujące 
liczby punktów:

artykuły z lat 2019-2020 ostatni wykaz czasopism

artykuły z lat 2017-2018

pozostałe artykuły 5 punktów

artykuły recenzyjne 25% wartości z wykazów czasopism

monografie naukowe 2017-2018
rozdziały  w monografiach 2017-2018
redakcja monografii 2017-2018

monografia
redakcja monografii
rozdział  w monografii

300
150
75

poziom II

poziom I

poza wykazem

przekład i edycja naukowa tekstów źródłowych

monografia
redakcja monografii
rozdział  w monografii

100
20
20

monografia
redakcja monografii
rozdział  w monografii

20
10
5

N0

zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzo-
nym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

wykaz czasopism z 25.1.2017 Część A, Część B, Część C

25% liczby pkt. wymie-
nionych w powyższych 
zestawieniach
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https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/1e07e3553c78f5d9ebb48c9210bc0520.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/1e07e3553c78f5d9ebb48c9210bc0520.pdf
http://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e
http://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e
https://listymnisw.pl/d1.php
https://czasopisma.webclass.co/
http://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf
https://www.bg.polsl.pl/mnisw/czas_punkt_A_2013_2016.pdf
https://www.bg.polsl.pl/mnisw/czas_punkt_B_23_12_2015.pdf
https://www.bg.polsl.pl/mnisw/czas_punkt_C_2013_2016.pdf


PUBLIKACJE WIELOAUTORSKIE
W przypadku publikacji wieloautorskich udział jednostkowy (wypeł-
nienie slotu) zależy od liczby autorów afiliowanych do danego ośrodka 
i reprezentujących daną dyscyplinę. Premiowane są publikacje inter-
dyscyplinarne i wieloośrodkowe (więcej informacji na s. 48-50 Prze-
wodnika Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej)

wieloautorskie monografie z II poziomu (300/150/75p) oraz artykuły 
wieloautorskie za min. 30p z lat 2017-2018 lub za min. 100p z lat 2019-
2020 wypełnią całe sloty, a każdy autor otrzyma 100% punktów (jeśli 
udział autorów jest równy); 

w przypadku niżej punktowanych publikacji wieloautorskich, wypeł-
nienie slotu oraz udział punktowy autorów są zależne od tego, czy auto-
rzy należą do jednej, czy do różnych dyscyplin (ośrodków). 

Sloty publikacyjne (udziały jednostkowe) można łatwo obliczyć za pomocą 
Kalkulatora Slotów dostępnego na https://twojslot.pl/kalkulator-slotow

Uwaga: w kalkulatorze są dwie zakładki: Publikacje 2019-2021 i Publi-
kacje 2017-2018.

PRZYZNAWANIE KATEGORII NAUKOWYCH
Dla działalności naukowej uczelni prowadzonej w  ramach każdej dys-
cypliny naukowej, Komicja Ewaluacji Nauki określi propozycję kategorii 
naukowej (A, B+, B albo C). Będzie to zrobione na podstawie ocen przy-
znanych za poszczególne kryteria, a także zestawów wartości referen-
cyjnych. Są to wzorcowe wartości ocen za poszczególne kryteria, które 
zostaną określone odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej przez KEN  
i zatwierdzone przez ministra.

Kategorie zostaną obliczone na podstawie alegorytmu uwzględniające-
go trzy kryteria brane pod uwagę w ewaluacji: 

KRYTERIUM I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej dzia-
łalności naukowej

artykuły naukowe 
monografie naukowe
patenty 

DOKUMENTY REGULUJĄCE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 3 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce

WIĘCEJ O LICZBIE N I EWALUACJI:

Komunikat Ministerstwa w sprawie oświadczeń o reprezentowanej liczbie N 
Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik
Informacje o ewaluacji na stronie BOB UW – pytania i odpowiedzi
Informacje o ewaluacji na stronie konstytucja dla nauki

!
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KRYTERIUM II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
granty na badania finansowane przez instytucje zagraniczne lub or-

ganizacje międzynarodowe, a także przez NCN i NCBR;
granty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
komercjalizacja wyników badań naukowych
usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki

KRYTERIUM III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie spo-
łeczeństwa i gospodarki

opisy działań udowadniających związek między badaniami a  funk-
cjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.

Przyznawanie kategorii A+ będzie poprzedzone oceną ekspercką, aby wy-
łonić podmioty wyróżniające się najwyższą jakością, których osiągnięcia 
są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja
https://twojslot.pl/kalkulator-slotow
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/komunikat-w-sprawie-oswiadczen
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf
http://bob.uw.edu.pl/ewaluacja-2021/
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-i-dyscypliny-naukowe

