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CERN European Organization for Nuclear Research 

becomes a world wide leader in open science 
 

 
 

 
 
 

1990 Tim Berners-Lee 

develops WWW 

1994-2016 Large Hadron Collider 

– open science accelerator 

 

THOR Technical and Human 

infrastructure for Open Research 

Project funded by the European Commission under 

the Horizon 2020 programme.  

Seamless integration between articles, data, and 

researchers across the research lifecycle.  

Wealth of open resources and sustainable 

international e-infrastructure.  

Reduced duplication, economies of scale, richer 

research services, and opportunities for innovation. 

THOR 
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Open science at CERN 

CERN Open Data Portal: access point to data produced through the research 

performed at CERN 
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KEJN 

Komisja ds. Grupy Nauk 

Humanistycznych i Społecznych 

Komisja ds. Grupy Nauk 

Ścisłych i Inżynierskich 

Komisja ds. Grupy Nauk o Życiu 

Komisja ds. Grupy Nauk o Sztuce i 

Twórczości Artystycznej 

KEJN jest organem doradczym, który 

działa przy MNiSzW i liczy 30 osób  

Struktura KEJN 

Idea otwartości i transparentności w nauce 

znajduje swój wyraz w działalności KEJN. 
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Przyjęty system oceny 

Stopień 

parametryzacji 

System 

ekspercki 

System 

parametryczny 

System 

mieszany 

3 kryteria parametryczne 

1 kryterium eksperckie 

Przyjęty system oceny parametrycznej ma charakter mieszany i zawiera 

kryteria parametryczne (1, 2, 3) oraz kryteria eksperckie (4, A+).  

System oceny parametrycznej uwzględnia specyfikę pracy naukowej oraz 

różne formy komunikacji naukowej w poszczególnych grupach nauk. 
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Kryterium 1  –   publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna 

Kryterium 2 –   uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, 
      zaangażowanie w projektach badawczych 

Kryterium 3 –   poniesione nakłady na działalność naukową,  
                         pozyskane środki, aplikacje i wdrożenia 

Kryterium 4 –   inne osiągnięcia jednostki naukowej 

 
Kategoryzacja – jednostki referencyjne JRA, JRB, porównanie  
        parami z JRA, JRB, kategorie A, B, C i A+ 

Ocena jednostek naukowych - kryteria 

Większość kryteriów w sposób bezpośredni lub pośredni uwzględnia 

potrzeby otwartej nauki, w tym różne modele publikowania i komunikacji 

naukowej. 
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Ocena końcowa jednostki naukowej vs. Kryterium 1 

Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl 

Nauki ścisłe (SI) 

 

Korelacja oceny 

kompleksowej z 

osiągnięciami 

naukowymi i 

twórczymi (K1), 

edycja 2013. 
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Względny przyrost cytowań dzięki publikacjom open access 

Relative citation rate (OA: non-OA) in 19 fields of research, after Erin C McKiernan et 

al., Point of view: How open science helps researchers succeed, eLife 2016;5:e16800. 
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Kogo oceniamy? 

Rodzaje ocenianych jednostek naukowych: 
• Instytuty PAN 
• Wydziały Uczelni  
• Instytuty Badawcze 
• Jednostki Inne 
• PAU 

Jednostki naukowe pochodzą z: 
• grupy nauk humanistyczno-społecznych 
• grupy nauk o życiu 
• grupy nauk ścisłych i inżynierskich 
• grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej 
• jednostki o profilu mieszanym 

Ocenie podlega około 1000 jednostek w Polsce 
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Obszary wiedzy 

1. obszar nauk humanistycznych 

2. obszar nauk społecznych 

3. obszar nauk ścisłych 

4. obszar nauk przyrodniczych 

5. obszar nauk technicznych 

6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

8. obszar sztuki 

Komunikacja naukowa w naukach ścisłych i technicznych jest inna aniżeli 

w naukach humanistycznych czy społecznych.  

Różne są także modele publikowania: artykuły naukowe typu „research 

papers”, patenty (nauki ścisłe i techniczne) versus monografie, atlasy 

(nauki humanistyczne).  
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Porównanie pary jednostek X i Y 

 

Porównanie ocen dla każdego z 4 kryteriów z osobna:  

 

Oi(X)↔Oi(Y)→Pi ;   i=1,..,4 

 

Jednostki otrzymują punkty Pi w zakresie <-1 , +1> 
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P4(X,Y) 

V(X,Y) 

Algorytm porównania z jednostkami referencyjnymi 



KEJN 

12 

Proces ewaluacji jednostek naukowych  



KEJN Edycja 2013: przyznane kategorie (procentowo) 
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Ankieta 2014: Zaufanie do ekspertów 

oceniających jednostkę 

4,6% 

11,9% 

13,5% 

58,5% 

11,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Zdecydowanie nie mam 
zaufania 

Raczej nie mam zaufania 

Trudno powiedzieć 

Raczej mam zaufanie 

Zdecydowanie mam 
zaufanie 
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W stronę otwartej nauki 

     KEJN wychodzi naprzeciw potrzebom otwartej nauki 

• uwzględniamy czasopisma elektroniczne oraz publikację artykułów na 

platformach elektronicznych,  

• bierzemy pod uwagę repozytoria, które gromadzą, udostępniają i 

archiwizują artykuły, monografie, raporty na dedykowanych platformach.  

Ocena parametryczna jednostek naukowych będzie szerzej wykorzystywać 

dostępne bazy danych (przede wszystkim POLON). 

Dobrym przykładem otwartej bazy danych jest biblioteka CERNu (CERNlib, 

CERN Document Server CDS, public domain). 
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Niejednorodne jednostki naukowe NJN to jednostki wielo-

obszarowe, które uwzględniają specyfikę badań oraz komunikacji 

naukowej w poszczególnych obszarach.  
 

• Niejednorodność jednostek naukowych dotyczy obszarów wiedzy a 

nie dziedzin lub dyscyplin,  

 

• Definicja niejednorodnych jednostek naukowych – kumulowany udział 

pracowników w obszarach wiedzy innych niż obszar wiedzy wiodący 

wynosi co najmniej 35%,  
 

• Jednostki referencyjne dla danej NJN to średnie ważone jednostek 

referencyjnych z odpowiednich GWO, reprezentujących obszary wiedzy 

charakterystyczne dla danej jednostki. 

Koncepcja niejednorodnych jednostek naukowych NJN 
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Zmiany w Kryterium 1 w kierunku otwartej nauki 

• Doprecyzowanie definicji monografii (25 pkt) 
 

• Wprowadzenie kategorii monografii wybitnych (50 pkt) 
 

• Rezygnacja z różnicowania punktacji za monografie w zależności od 

języka (w niektórych dziedzinach monografie wyłącznie w języku polskim) 
 

• Podniesienie wartości punktowej publikacji w materiałach konferencyjnych 

uwzględnianych w WoS do najniższej wartości punktowej czasopisma 

naukowego na liście A. 
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• Punkty za mobilność naukowców (pobyt w uczelni notowanej w 

Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku 
naukowym, w tym kategorii A+)  
 

 
• Punkty za aktywność JN w pozyskiwaniu, koordynowaniu i realizacji 
projektów międzynarodowych (maksimum 400 pkt) 
 

 
Określenie punktacji projektu na podstawie: 
 
•  rodzaju projektu – 4 klas programów ze względu na wagę i znaczenie 
 

•  roli JN w hierarchii zarządzania projektem - 3 poziomy 
 

•  wysokości finansowania 

Zmiany w Kryterium 2 w kierunku otwartej nauki 
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Zakres Kryterium 3  

• Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej 

• Sprzedaż wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

• Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

• Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
 

Przyjęto, że formą zastosowania jest: 

• wdrożenie, które generuje przychody podmiotu wdrażającego i jest oceniane na 

podstawie wysokości tego przychodu,  

• aplikacja, która nie generuje wymiernych korzyści materialnych i jest 

oceniana na podstawie zasięgu oddziaływania produktu (mały/lokalny, 

średni/krajowy, duży/międzynarodowy).  

Zmiany w Kryterium 3 w kierunku otwartej nauki 
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Zmiany w Kryterium 4 w kierunku otwartej nauki 

10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu naukowym, gospodarczym, 

dla ochrony zdrowia lub środowiska naturalnego 
 

0 - 50 pkt za: 

• efekty badań naukowych o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym i ich 

wykorzystania wykraczającego poza daną instytucję 
 

• udokumentowane zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

o dużym znaczeniu społecznym 

 

0 - 50 pkt za: 

• pozycję międzynarodową jednostki na tle GWO, ze szczególnym uwzględnieniem 

udziału w realizacji projektów międzynarodowych 
 

• organizację międzynarodowych konferencji (sympozjów, kongresów) 
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Kategoria A+ pod kątem otwartej nauki 
• może zostać przyznana JN kategorii A, która uzyskała w Kryterium 1 minimum 
75% oceny najwyższej w danej GWO 

• wyróżnia się jakością i efektywnością prowadzonych badań naukowych lub 
prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji 
 

Ponadto w ocenie uwzględnia się:  
 

• znaczenie osiągnięć w Kryterium 1 dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym:  

o średnią wartość ocen 25% osiągnięć jednostki naukowej, najwyżej 
ocenionych według Kryterium 1  

o liczbę wysoko cytowanych prac, opublikowanych w okresie objętym 
oceną oraz   stosunek   liczby   cytowań publikacji (według WoS) do wartości N  

• udział w popularyzacji osiągnięć nauki, w szczególności w skali 
międzynarodowej 

• udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej 

• znaczenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla rozwoju 
gospodarczego Polski  

• udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych 
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Kluczową rolę w 

podnoszeniu efektywności 

naukowej jednostek odgrywa 

bez wątpienia otwarta nauka! 
 

 

 

Dziękuję za uwagę 

Ocena parametryczna oraz przyznana kategoria 

stały się podstawą rankingu jednostek 

naukowych oraz alokacji środków finansowych 

na badania naukowe 


