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Cel oceny parametrycznej 

 Zapewnienie transparentności - zaprzestanie przywiązywaniu zbyt 

dużej wagi do czynników nieobiektywnych przy ocenie pracowników 

naukowych i nauczycieli akademickich.  

 

 Poszukiwanie czynników decydujących o zatrudnieniu i awansie 

pracowników naukowych (np. mierzonych takimi parametrami, jak 

wysokość Indeksu Hirscha czy liczbą publikacji w prestiżowych 

czasopismach) 

 



Cele szczegółowe oceny 

 Dążenie do synchronizacji wewnętrznych systemów oceny 

pracowników w uczelniach z systemami zewnętrznymi. 

 

 Wprowadzenie zachęt do współpracy zarówno w obrębie jednostki 

naukowej jak i z jednostkami zewn. (PL i zagranica). 

 

 Aspekt godnościowy - społeczeństwo oczekuje od Polskich 

naukowców wyników na arenie międzynarodowej. 

 



Cele szczegółowe oceny cd. 

 Ułatwienie w planowaniu polityki naukowej kraju. 

 

 zapewnienie mechanizmu włączającego - aby nie tylko ci, którzy 

dużo publikują już obecnie dostawali za to większe profity ale także 

włączenie osób, które mniej lub wcale nie publikują (za tym powinien 

iść system wsparcia, planowanie ścieżek kariery dla naukowców w 

oparciu o obiektywne kryteria-związane z publikacjami). 

 



Kwestia oceny czasopism polskich 

 Dążenie do zwiększania liczby publikacji w prestiżowych 

czasopismach zagranicznych, co odpowiada światowym tendencjom 

 możliwe negatywne efekty uboczne zjawiska polegającego na 

degradacji znaczenia publikacji publikowanych wyłącznie w języku 

polskim i w polskich czasopismach naukowych  

 istnieją dyscypliny naukowe, dla których motorem rozwoju nie są 

publikacje w czasopismach naukowych, np. są nauki prawne, które 

nie są naukami empirycznymi  

 zapewnienie przepływu wiedzy między polską nauka a polskimi 

przedsiębiorcami  

 wyłonienie osobnej „ligi” czasopism polskich, które byłyby oceniane 

za swoją: a) Lokalność; b) Zdolność do łączenia nauki z polskim 

otoczeniem społeczno-gospodarczym 

 



Kwestia oceny czasopism polskich 

 Obecnie obserwowane jest dążenie do zwiększania liczby publikacji 

w prestiżowych czasopismach zagranicznych, co odpowiada 

światowym tendencjom 

 

 Możliwe są negatywne efekty uboczne zjawiska polegającego na 

degradacji znaczenia publikacji publikowanych wyłącznie w języku 

polskim i w polskich czasopismach naukowych  

 

 Istnieją dyscypliny naukowe, dla których motorem rozwoju nie są 

publikacje w czasopismach naukowych, np. są nauki prawne, które 

nie są naukami empirycznymi  

 



Kwestia oceny czasopism polskich - wyzwania. 

 

 Zapewnienie przepływu wiedzy między polską nauka a polskimi 

przedsiębiorcami  

 

 Ocena parametryczna publikacji, które nie są atrakcyjne z 

perspektywy czasopism zagranicznych. W pewnych przypadkach 

napisanie tekstu „publikowanego” jest zbędnym nakładem pracy bo 

istota badan ma kontekst i wartości przede wszystkim w Polsce i 

tylko w Polsce 

 

 Wyłonienie osobnej „ligi” czasopism polskich, które byłyby oceniane 

za swoją: a) Lokalność; b) Zdolność do łączenia nauki z polskim 

otoczeniem społeczno-gospodarczym 

 



Dylematy  

 

 Jak „zarządzać” osiągnięciami z ostatnich 4 lat aktywności 

naukowca?  

 Co z naukowcami, którzy nie publikują?  

 Jak uniknąć degradacji ważnych z punktu widzenia rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju dyscyplin w polskiej nauce, które 

„mało publikują”?  

 Jak uwzględnić znaczenie dla rozwoju Polski zdolności absorpcyjnej 

(absorptive capacity) naukowców?  

 Jak unikać zjawiska wpisywania polskich naukowców w zagraniczne 

agendy badawcze?  

 Jak oceniać publikacje wielu autorów?  



Opis sytuacji obecnej 

 

 Istnieje wiele baz publikacji naukowych. Najbardziej prestiżowe są : 

  JCR 

  SCOPUS 

 Dla polskich czasopism, nie znajdujących się w powyższych bazach 

najbardziej prestiżową jest 

  Web of Science 

 Ocena parametryczna publikacji na podstawie oceny czasopisma – 

podstawą jest 

  wskaźnik IF (Impact Factor) dla czasopism z JCR 

wskaźnik CITESCORE (wynik cytowań) dla czasopism z bazy 

 SCOPUS 

 



Opis sytuacji obecnej 

 

 Dotychczas stosowana metoda polegała na przypisaniu czasopismom  

liczby punktów „ministerialnych”, odpowiadających wielkości 

wskaźnika IF (lista A); oraz w dużej części uznaniowe punkty nadane 

czasopismom polskim (lista B) i humanistycznym (lista C – ERICH) 

 

 Propozycje MNiSW idą w kierunku dalszego stosowania w ocenie 

parametrycznej liczby punktów obliczonych na podstawie jakości 

czasopism, w których publikują naukowcy  

 



Proponowana metoda 

 

 Przy opracowywaniu nowej metody oceny parametrycznej należało 

ustalić, jaki powinien być system (algorytm) dystrybucji punktów dla 

czasopism w obrębie jednej dyscypliny 

 

 Wyzwaniem jest także obranie obiektywnej metody oceny czasopism 

multidyscyplinarnych. Z jednej strony rozwój nauki wymusza na 

naukowcach konieczność współpracy i wykorzystywania wiedzy 

naukowej z wielu dyscyplin. Z drugiej takie :”rozlewanie się” wiedzy 

poza silosy wyznaczone przez dyscypliny utrudnia ocenę jakości 

czasopism i publikowanych w  nich wyników badań. 

 



Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie JCR i SCOPUS: 

 III etapy przyznawania punktów 

 Uwzględnienie wpływu: na naukę w dyscyplinie, na naukę ogólnie, 

notowania w tylko jednej lub obu bazach, potencjału czasopisma 

 Metoda obiektywizująca ocenę parametryczną 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie Web of Science 

 Również III etapy przyznawania punktów 

 Uwzględnienie dla dyscyplin obecności czasopism 

międzynarodowych 

 Większa rola oceny potencjału czasopisma dla tych, które nie są 

umieszczone w JCR lub SCOPUS  

 



Proponowana metoda  

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie JCR i SCOPUS – I etap 

 Przeprowadzono analizę skupień dla każdej dyscypliny osobno 

 Każdemu czasopismu przyznano punkty z przedziału [20, 200] na 

podstawie średniej w skupieniu – zastosowano przekształcenie s-kształtne 

 Czasopisma multidyscyplinarne zaliczamy do dyscypliny, gdzie osiągają 

najlepszy wynik oceny punktowej 
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Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie JCR i SCOPUS – II etap 

 Każde czasopismo opisywane jest zestawem zmiennych I = {wartość IF, 

wartość CITESCORE} oraz O={ suma punktów z obu baz, liczba baz} 

 Obliczana jest średnia ważona punktacji z baz JCR i SCOPUS z 

wykorzystaniem procedury: 

1. Oszacowanie efektywności uzyskiwania oceny punktowej dla wartości IF 

oraz CITESCORE charakteryzujących czasopismo 

2. Uzyskanej ocenie efektywności przydzielana jest wartość punktowa z 

przedziału [20, 200] stosując to samo przekształcenie s-kształtne 

 

 



Proponowana metoda 

Ocena efektywności: rozwiązanie zadania decyzyjnego dla K czasopism 

opisanych zmiennymi I oraz O (zadanie z grupy modeli DEA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla danego zadania optymalizującego szukane są wartości wag u oraz v. 
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Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie JCR i SCOPUS – III etap 

 Uzyskane w II etapie oceny globalne nie premiują czasopism wiodących. 

Dlatego na podstawie wartości parametru D – obliczonego zgodnie z 

metodyką proponowaną przez MNiSW dla 5% najlepszych czasopism 

przypisano liczbę punktów, która brakowała najlepszemu do maksymalnej 

oceny 200 pkt. 

 Do punktów oceny wpływu na naukę dodaliśmy punkty za potencjał 

czasopisma – ocena ICV na podstawie ankiet Indeks Copernicus. 

Czasopisma, które nie złożyły ankiety otrzymywały ocenę sztuczną, 

uzależnioną od wartości parametru D (nie mniej niż 60 ze 100 ICV). 

 Ocena końcowa została unormowana do maksymalnej wartości 200 pkt. 

 

 



Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie Web of Science – I etap 

 Czasopisma zostały pogrupowane w skupienia zgodnie z wartością ICI 

Factor – będącą odpowiednikiem IF dla czasopsm z Web of Science. 

 W każdym skupieniu sprawdzono, czy znajduje się w nim czasopismo z 

baz JCR lub SCOPUS. Jeżeli tak, to maksymalna liczba punktów w takim 

skupieniu była równa liczbie punktów najlepszego czasopisma 

międzynarodowego, w przeciwnym wypadku było to 20 punktów. 

 Każdemu czasopismu przyznano punkty z przedziału [20, max] na 

podstawie średniej w skupieniu – zastosowano przekształcenie s-kształtne 

 Czasopisma multidyscyplinarne zaliczamy do dyscypliny, gdzie osiągają 

najlepszy wynik oceny punktowe 

 



Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie Web of Science – II etap 

 Z dalszej analizy wyłączono czasopisma, które zostały ocenione na 

podstawie wartości IF oraz CITESCORE 

 Dla pozostałych czasopism wyniki oceny punktowej przeskalowano do 

przedziału [0, 20] punktów (przekształcenie liniowe) 

 

Uwaga! Czasopisma, które pozostały w bazie na tym etapie stanowią tzw. 

Emerging List. Dla tych czasopism ważniejszy od oceny wpływu na naukę 

jest potencjał pozwalający przypuszczać, że w przyszłości będą mogły się 

znaleźć w bazach międzynarodowych. 

 



Proponowana metoda 

 

 Dystrybucja punktów dla czasopism w bazie Web of Science – III etap 

 Zgodnie z uwagą, do oceny wpływu na naukę dodaliśmy ocenę punktową 

za potencjał czasopisma – ocena ICV na podstawie ankiet Indeks 

Copernicus. 

 Wartości oceny parametrycznej zostały przeskalowane z zastosowaniem 

tego samego przekształcenia jak w III etapie dla czasopism 

międzynarodowych. 

 



Rekomendacje 

 

 Opracowanie bazy osiągnięć naukowców, która będzie powszechnie dostępna 

– na jej podstawie będzie możliwa ocena wartości i przydatności naukowca (do 

prowadzenia działalności naukowej) 

 Uczelnie nie powinny być jedynym repozytorium informacji o publikacjach 

swoich pracowników. Należy stworzyć bazę osiągnięć, która w sposób 

przyjazny dla zainteresowanych, maksymalnie zautomatyzowany gromadziłaby 

informacje o publikacjach., a także afiliacjach. 

 Zwiększenie mobilności naukowców na rynku pracy. Naukowiec zmieniający 

miejsce zatrudnienia przynosi ze sobą do nowego miejsca pracy także dorobek 

z poprzedniego miejsca bądź miejsc pracy – problem ustalenia zasad 

transferu.   



 

Dziękujemy za uwagę 


