ZAŁACZNIK nr 2
KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Cz

A

dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne

Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju ...........................
.................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI

I.

.................................................................................................................

WYNIKI DZIAŁALNO CI NAUKOWEJ
1.

Publikacje recenzowane 1

Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

1.a

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 50 - pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za ka de
uprawnienie

1.b

Publikacja w czasopi mie wyró nionym w Journal Citation Reports (JCR) – od 10 do 30 pkt

1.c

Publikacja w czasopi mie recenzowanym o zasi gu mi dzynarodowym (innym ni w pkt 1b) w
dziedzinie, dla której narz dziem opisu jest j zyk angielski lub podstawowy dla danej
dyscypliny – 12 pkt

1.d

Publikacja w recenzowanym czasopi mie krajowym lub zagranicznym, w j zyku
niepodstawowym dla danej dyscypliny wymienionym w wykazie Ministra - od 1 do 6 pkt

1.e

Redaktor naczelny b d cy pracownikiem ocenianej jednostki dla czasopisma z 1.b i 1.c – 10
pkt; 1.d – 6 pkt . Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres
RAZEM

1

Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl du na liczb autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je eli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji t jednostk jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest o wiadczenie autora, e jego
praca nale y do dorobku ocenianej jednostki. Za publikacje nie uznaje si : suplementów, zeszytów specjalnych,
materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych.

1

2.

Monografie naukowe, podr czniki akademickie2

Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

2.a

Autorstwo monografii lub podr cznika akademickiego w j zyku angielskim lub podstawowym
dla danej dyscypliny – 24 pkt

2.b

Autorstwo rozdziału w monografii lub podr czniku akademickim w j zyku angielskim lub
podstawowym dla danej dyscypliny – 7 pkt

2.c

Autorstwo monografii lub podr cznika akademickiego w j zyku polskim lub innym nie
angielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt

2.d

Autorstwo rozdziału w monografii lub podr czniku akademickim w j zyku polskim lub innym
nieangielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny – 3 pkt

2.e

Redaktor naczelny wieloautorskiej: monografii, podr cznika akademickiego lub serii
wydawniczej – (5 pkt - j zyk angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny; 3 pkt – j zyk
polski)3
RAZEM

Ł czna liczba punktów (1+2)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO

(E) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

Podpis przewodnicz cego zespołu roboczego Komisji Bada na Rzecz Rozwoju Nauki
......................................................

Data.......................................

PROPONOWANA KATEGORIA

2

3

Definicja „podr cznika akademickiego” nie obejmuje, skryptów wykładów i wicze , poradników zawodowych, ksi ek
popularyzuj cych wiedz naukow itp. Za podr czniki uznaje si tak e encyklopedie zło one z rozdziałów tematycznych
oraz słowniki o charakterze naukowym (nie popularnonaukowym).
Przez „monografi ” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 4 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksi ka
lub odr bny tom omawiaj cy jakie zagadnienie w sposób wyczerpuj cy, oryginalny i twórczy. Jako monografia mog by
uznane: edycje tekstów ródłowych, leksykografie. Za monografi nie przyjmuje si monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach.
Przez „rozdział w monografii lub podr czniku akademickim” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 0,5
arkusza wydawniczego).
Do oceny nie mo na przedstawia wznowie .
Dotyczy redaktora naczelnego b d cego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi kszej liczbie redaktorów głównych
punkty s dzielone odpowiednio przez liczb redaktorów.

2

Cz

B

dla dyscyplin: nauki cisłe
Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju .......................................
.................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI

I.

.................................................................................................................

WYNIKI DZIAŁALNO CI NAUKOWEJ
1.

Publikacje recenzowane4

Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

1.a

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 50 - pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za ka de
uprawnienie

1.b

Publikacja w czasopi mie wyró nionym w Journal Citation Reports (JCR) – od 10 pkt do 30 pkt

1.c

Publikacja w czasopi mie recenzowanym o zasi gu, mi dzynarodowym (innym ni w pkt 1b)
w dziedzinie, dla której narz dziem opisu jest j zyk angielski lub podstawowy dla danej
dyscypliny – 10 pkt

1.d

Publikacja w recenzowanym czasopi mie krajowym lub zagranicznym, w j zyku nie
podstawowym dla danej dyscypliny wymienionym w wykazie Ministra – od 1 pkt do 6 pkt

1.e

Redaktor naczelny b d cy pracownikiem ocenianej jednostki dla czasopisma z 1.b i 1.c – 10
pkt; 1.d – 6 pkt Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres
RAZEM

2.
Lp.

4

5

Monografie naukowe5
Nazwa parametru

2.a

Autorstwo monografii lub podr cznika akademickiego w j zyku angielskim lub podstawowym
dla danej dyscypliny – 24 pkt lub 40 pkt w przypadku wydania monografii przez wydawc
ogólno wiatowego

2.b

Autorstwo rozdziału w monografii lub podr czniku akademickim w j zyku angielskim lub
podstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt

Liczba
punktów

Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl du na liczb autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je eli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji t jednostk jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest o wiadczenie autora, e jego
praca nale y do dorobku ocenianej jednostki. Za publikacje nie uznaje si : suplementów, zeszytów specjalnych,
materiałów konferencyjnych, artykułów popularno-naukowych.
Przez „monografi ” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksi ka
lub odr bny tom omawiaj cy jakie zagadnienie w sposób wyczerpuj cy, oryginalny i twórczy. Jako monografia mog by
uznane: edycje tekstów ródłowych, leksykografie. Za monografi nie przyjmuje si monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach.
Przez „rozdział w monografii lub podr czniku akademickim” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 0,5
arkusza wydawniczego). Ł czna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych ocenianej jednostce, nie mo e
przekracza maksymalnej liczby punktów za cał monografi . Do oceny nie mo na przedstawia wznowie i kolejnych
wyda .

3

2.c

Autorstwo monografii lub podr cznika akademickiego w j zyku polskim lub innym nie
angielskim i nie podstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt

2.d

Autorstwo rozdziału w monografii lub podr czniku akademickim w j zyku polskim lub innym
nie angielskim i nie podstawowym dla danej dyscypliny – 6 pkt

2.e

Redakcja monografii lub podr cznika akademickiego lub serii wydawniczej – (10 pkt - j zyk
angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny; 5 pkt – j zyk polski)6
RAZEM

Ł czna liczba punktów (1+2)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO
II.

I (EI) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

3. Udokumentowane wynalazki, prawa ochronne, prawa autorskie7
Lp.

Nazwa parametru

3.a

Uzyskany i zastosowany patent krajowy – 50 pkt

3.b

Uzyskany patent krajowy – 25 pkt

3.c

Zgłoszenie patentowe w UP RP – 3 pkt

3.d

Uzyskany i zastosowany patent mi dzynarodowy – 150 pkt

3.e

Uzyskany patent mi dzynarodowy – 100 pkt

3.f

Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich krajowych procedur8 – 20 pkt

3.g

Opracowanie i wprowadzenie nowych, mi dzynarodowych procedur9 – 30 pkt

Liczba
punktów

RAZEM

4.

6
7
8

9

Akredytacja laboratorium badawczego uzyskana w PCA (niezale nie od liczby akredytowanych procedur lub wdro ony
mi dzynarodowy system jako ci np. ISO9000) – 20 pkt

Dotyczy redaktora naczelnego b d cego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi kszej liczbie redaktorów głównych
punkty s dzielone odpowiednio przez liczb redaktorów.
Je eli w ocenianym okresie oceniana jednostka zgłosiła patent i go uzyskała - punkty przyznaje si tylko za uzyskane
prawa ochronne.
Potwierdzone przez wła ciwe organizacje krajowe lub mi dzynarodowe, mi dzynarodowe towarzystwa naukowe lub
odpowiednie ministerstwa; obejmuje tak e odmiany ro lin i rasy zwierz t uzyskane nowymi metodami, wprowadzone do
produkcji lub sprzedane jako licencja. Zgłoszenie patent, licencja jest wliczana do dorobku jednostki, je eli
autor/współautor podaje jednostk jako swoje miejsce pracy (afiliacja jednostki).
jw.

4

Ł czna liczba punktów (3+4)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO

II (EII) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

Efektywno wzgl dna I = Efektywno I / Maksymalna efektywno
jednorodnej jednostek naukowych..............................

I w grupie

Efektywno wzgl dna II = Efektywno II / Maksymalna efektywno
jednorodnej jednostek naukowych..............................

II w grupie

Waga I (WI), Waga II (WII) – wagi dla grup jednostek jednorodnych, okre lone przez Ministra na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2
rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia .................... 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk

Ko cowy wska nik efektywno ci jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywno ci
wzgl dnych i wag ( E = EI x WI + EII x WII )

Podpis przewodnicz cego zespołu roboczego Komisji Bada na Rzecz Rozwoju Nauki
......................................................

Data.......................................

PROPONOWANA KATEGORIA

5

Cz

C

dla dyscyplin: nauki przyrodnicze i medyczne
Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju .....................
.................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI

I.

.................................................................................................................

WYNIKI DZIAŁALNO CI NAUKOWEJ
1.

Publikacje recenzowane i uprawnienia10

Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

1.a

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 50 - pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za ka de
uprawnienie

1.b

Publikacja w czasopi mie wyró nionym w Journal Citation Reports (JCR) – od 10 do 30 pkt

1.c

Publikacja w recenzowanym czasopi mie krajowym lub zagranicznym, w j zyku
niepodstawowym dla danej dyscypliny wymienionym w wykazie Ministra - od 1 do 6 pkt

1.d

Redaktor naczelny b d cy pracownikiem ocenianej jednostki dla czasopisma
z 1.b – 10 pkt; 1.c – 6 pkt. Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres
RAZEM

2.
Lp.

Monografie naukowe 11
Nazwa parametru

2.a

Autorstwo monografii w j zyku angielskim – 12 pkt lub 40 pkt w przypadku wydania
monografii przez wydawc ogólno wiatowego

2.b

Autorstwo rozdziału w monografii w j zyku angielskim – 6 pkt lub 10 pkt w przypadku
wydania monografii przez wydawc ogólno wiatowego

2.c

Autorstwo monografii w j zyku polskim, nieangielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny
– 8 pkt

2.d

Autorstwo rozdziału w monografii w j zyku polskim lub innym nie angielskim i nie
podstawowym dla danej dyscypliny – 2 pkt

10

Liczba
punktów

Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl du na liczb autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je eli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji t jednostk jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest o wiadczenie autora, e jego
praca nale y do dorobku ocenianej jednostki.
11
Przez „monografi ” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksi ka
lub odr bny tom omawiaj cy jakie zagadnienie w sposób wyczerpuj cy, oryginalny i twórczy. Jako monografia mog by
uznane: edycje tekstów ródłowych, leksykografie. Za monografi nie przyjmuje si monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach.
Przez „rozdział w monografii lub podr czniku akademickim” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 0,5
arkusza wydawniczego). Ł czna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych ocenianej jednostce, nie mo e
przekracza maksymalnej liczby punktów za cał monografi . Do oceny nie mo na przedstawia wznowie i kolejnych
wyda .

6

2.e

Redakcja monografii 5 pkt.- j zyk angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny; 3 pkt – j zyk
polski)12
RAZEM

Ł czna liczba punktów (1+2)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO
II.

I (EI) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

3. Udokumentowane wynalazki, prawa ochronne, prawa autorskie13
Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

3.a

Uzyskany i zastosowany patent krajowy – 50 pkt

3.b

Uzyskany patent krajowy – 25 pkt

3.c

Zgłoszenie patentowe w UP RP – 3 pkt

3.d

Uzyskany i zastosowany patent mi dzynarodowy – 150 pkt

3.e

Uzyskany patent mi dzynarodowy – 100 pkt

3.f

Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich krajowych procedur post powania w medycynie,
weterynarii, naukach rolniczych, biologicznych (np. terapeutycznego, leczniczego,
hodowlanego, technologicznego itp.)14 – 20 pkt

3.g

Opracowanie i wprowadzenie nowych, mi dzynarodowych procedur post powania w
medycynie, weterynarii, naukach rolniczych, biologicznych (np. terapeutycznego, leczniczego,
hodowlanego, technologicznego itp.)15 – 30 pkt
RAZEM

4.

Akredytacja laboratorium badawczego uzyskana w PCA (niezale nie od liczby akredytowanych procedur lub wdro ony
mi dzynarodowy system jako ci np. ISO9000) – 20 pkt

12

Dotyczy redaktora naczelnego b d cego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi kszej liczbie redaktorów głównych
punkty s dzielone odpowiednio przez liczb redaktorów.
13
Je eli w ocenianym okresie oceniana jednostka zgłosiła patent i go uzyskała - punkty przyznaje si tylko za uzyskane
prawa ochronne.
14
Potwierdzone przez wła ciwe organizacje krajowe lub mi dzynarodowe, mi dzynarodowe towarzystwa naukowe lub
odpowiednie ministerstwa; obejmuje tak e odmiany ro lin i rasy zwierz t uzyskane nowymi metodami, wprowadzone do
produkcji lub sprzedane jako licencja. Zgłoszenie patent, licencja jest wliczana do dorobku jednostki, je eli
autor/współautor podaje jednostk jako swoje miejsce pracy (afiliacja jednostki). Zgłoszenie patent, licencja jest wliczana
do dorobku jednostki, je eli autor/współautor podaje jednostk jako swoje miejsce pracy (afiliacja jednostki).
15
jw.

7

Ł czna liczba punktów (3+4)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO

II (EII) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

Efektywno

wzgl dna I = Efektywno I / Maksymalna efektywno I w grupie
jednorodnej jednostek naukowych..............................
Efektywno wzgl dna II = Efektywno II / Maksymalna efektywno II w grupie
jednorodnej jednostek naukowych..............................
Waga I (WI), Waga II (WII) – wagi dla grup jednostek jednorodnych, okre lone przez Ministra na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2
rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia ............. 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania rodków finansowych na nauk

Ko cowy wska nik efektywno ci jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywno ci
wzgl dnych i wag ( E = EI x WI + EII x WII )

Podpis przewodnicz cego zespołu roboczego Komisji Bada na Rzecz Rozwoju Nauki
......................................................

Data.......................................

PROPONOWANA KATEGORIA

8

Cz

D

dla dyscyplin: nauki techniczne

Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju .....................
.................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI

I.

.................................................................................................................

WYNIKI DZIAŁALNO CI NAUKOWEJ
1.
Lp.
1.a
1.b
1.c

1.d
1.e

Publikacje recenzowane i uprawnienia16
Nazwa parametru

Liczba
punktów

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 50 - pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za ka de
uprawnienie
Publikacja w czasopi mie wyró nionym w Journal Citation Reports (JCR) – od 10 pkt do 30 pkt
Publikacja w czasopi mie recenzowanym o zasi gu, mi dzynarodowym (innym ni w pkt 1b)
w dziedzinie, dla której narz dziem opisu jest j zyk angielski lub podstawowy dla danej
dyscypliny – 10 pkt
Publikacja w recenzowanym czasopi mie krajowym lub zagranicznym, w j zyku nie
podstawowym dla danej dyscypliny wymienionym w wykazie Ministra – od 1 pkt do 6 pkt
Redaktor naczelny b d cy pracownikiem ocenianej jednostki dla czasopisma z 1.b i 1.c – 10
pkt; 1.d – 6 pkt . Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres
RAZEM

16

Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl du na liczb autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je eli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji t jednostk jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest o wiadczenie autora, e jego
praca nale y do dorobku ocenianej jednostki.

9

2.Monografie naukowe17
Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

2.a

Autorstwo monografii w j zyku angielskim – 12 pkt lub 40 pkt w przypadku wydania
monografii przez wydawc ogólno wiatowego

2.b

Autorstwo rozdziału w monografii w j zyku angielskim do 7 pkt lub 15 pkt w przypadku
wydania monografii przez wydawc ogólno wiatowego

2c

Autorstwo monografii w j zyku polskim, nieangielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny
– 8 pkt

2.d

Autorstwo rozdziału w monografii w j zyku polskim lub innym nie angielskim i nie
podstawowym dla danej dyscypliny – 6 pkt

2.e

Redakcja monografii 10 pkt- j zyk angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny; 5 pkt –
j zyk polski)18
RAZEM

Ł czna liczba punktów (1+2)....................................................................
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R.....................................
EFEKTYWNO

I (EI) = Ł czna liczba punktów / Liczba osób...........

Podpis przewodnicz cego zespołu roboczego Komisji Bada na Rzecz Rozwoju Gospodarki
......................................................

17

Data.......................................

Przez „monografi ” nale y rozumie opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksi ka
lub odr bny tom omawiaj cy jakie zagadnienie w sposób wyczerpuj cy, oryginalny i twórczy. Jako monografia mog by
uznane: edycje tekstów ródłowych, leksykografie. Za monografi nie przyjmuje si monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach.

Przez „rozdział w monografii lub podr czniku akademickim” nale y rozumie
(minimum 0,5 arkusza wydawniczego).

18

opracowanie naukowe

Do oceny nie mo na przedstawia wznowie i kolejnych wyda .
Dotyczy redaktora naczelnego b d cego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi kszej liczbie redaktorów głównych
punkty s dzielone odpowiednio przez liczb redaktorów.

10

II.

ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

3. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie.
Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

3a.

Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R o warto ci powy ej 100 tys. zł,
zako czona osi gni ciem celu (potwierdzona faktur ) – 30 pkt

3b.

Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R o warto ci od powy ej 20 tys. zł
do 100 tys. zł, zako czona osi gni ciem celu (potwierdzona faktur ) – 20 pkt

3c.

Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R o warto ci od powy ej 5 tys. zł do
20 tys. zł, zako czona osi gni ciem celu (potwierdzona faktur ) – 10 pkt
RAZEM

1

4. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory u ytkowe i prawa autorskie do utworów19
Lp.

Nazwa parametru

Liczba
punktów

4.a

Uzyskany i zastosowany patent krajowy20 - 50 pkt

4.b

Zastosowany w praktyce patent, którego wła cicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami
pracownicy jednostki21 - 30 pkt

4.c

Uzyskany patent krajowy – 25 pkt

4.d

Zawarcie umowy o wspólno ci prawa do/z patentu jednostki ocenianej z podmiotem
gospodarczym – 20 pkt

4.e

Zgłoszenie patentowe w UP RP – 3 pkt

4.f

Uzyskany i zastosowany (licencja) patent mi dzynarodowy – 150 pkt

4.g

Uzyskany patent mi dzynarodowy – 100 pkt

4.h

Mi dzynarodowe zgłoszenie patentowe – 30 pkt

4.i

Uzyskane22 prawo ochronne na wzór u ytkowy – 20 pkt

4.j

Przysługuj ce23 prawo autorskie do utworu, b d cego wynikiem działalno ci twórczej o
indywidualnym charakterze (w szczególno ci z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa
przemysłowego oraz sztuki) – 10 pkt
RAZEM

19

Prawa uzyskane lub przysługuj ce twórcom b d cym pracownikami ocenianej jednostki. Je eli w ocenianym okresie
oceniana jednostka zgłosiła patent i go uzyskała - punkty przyznaje si tylko za uzyskane prawa ochronne.
20
Wymagana jest kopia zgłoszenia do UP RP podmiotu gospodarczego informuj cego o zastosowaniu patentu lub uzyskanie
przez twórców wynagrodzenia ze stosowania wynalazku.
21
Za uzasadnione brakiem zawieranych umów wdro eniowych jest uwzgl dnianie w ocenie parametrycznej wkładu twórców
patentów, b d cych pracownikami ocenianej jednostki we wdro eniach podmiotów gospodarczych.
22
W przypadku uzyskanych praw ochronnych na wzory u ytkowe rozumie si prawa uzyskane zgodnie z ustaw z dnia 19
pa dziernika 1972 r. o wynalazczo ci.
23
W przypadku praw autorskich do utworu rozumie si prawa przysługuj ce zgodnie z ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych; punkty przyznawane s za utwory rozpowszechnione (udost pnione publicznie)
przez opublikowanie, realizacj lub w inny sposób.
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5.

6.

Wdro enia – wyrobu finalnego, nowej technologii – potwierdzone przez inny podmiot wdra aj cy lub u ytkuj cy
wyrób24
Lp.

Nazwa parametru

Liczba punktów

5.a

Przychody z tytułu wdro enia prac B + R jednostki wdra aj cej - 1 pkt za ka de 200 tys.
zł przychodu

5.b

Przychody jednostki badawczej (uzyskane wpływy) z tytułu wdro enia - 10 pkt za ka de
100 tys. zł przychodu

5.c

Ocena niewymiernych efektów wdro eniowych na podstawie wska ników
pozaekonomicznych w takich dziedzinach jak – ochrona rodowiska, ochrona miejsc
pracy, ochrona zdrowia, bezpiecze stwo cywilne i procesowe, ochrona zabytków i
dziedzictwa kulturowego - do 50 pkt

5.d

Uzyskanie przez nowy produkt certyfikatów jako ciowych w uprawnionych jednostkach 10 pkt

5.e

Wprowadzenie nowego produktu do obrotu handlowego i uzyskanie certyfikatu
zgodno ci z CE lub PN - 10 pkt

5.f

Uzyskanie standardów BAT (Najlepsze Dost pna Technika) dla technologii
wg. dyrektywy IPPC - 10 pkt

5.g

Kompleksowa ochrona własno ci przedmiotu wdro enia25 - 10 pkt

Akredytacja laboratorium badawczego – 20 pkt uzyskane w PCA (niezale nie od liczby akredytowanych procedur lub
wdro ony mi dzynarodowy system jako ci np. ISO9000)
Sprzeda licencji, know-how26

7.
Lp.

Nazwa parametru

7a.

Licencja o opłacie licencyjnej powy ej 1 mln zł – 100 pkt +100 pkt za ka dy kolejny
milion zł

7b.

Licencja o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł – od 60 do 80 pkt

7c.

Licencja o opłacie licencyjnej poni ej 500 tys. zł – do 60 pkt

Ł czna liczba punktów (3+4+5+6+7)

.................................................................

Liczba osób zatrudnionych w działalno ci B+R
EFEKTYWNO

Liczba
punktów

........................................

II (EII)= Ł czna liczba punktów / Liczba osób ................

24

Ocena wdro e wyrobów finalnych, nowych technologii i usług uwzgl dnia skal wdro enia (wielko efektów
uzyskiwanych przez podmiot gospodarczy wdra aj cy wyniki prac B + R), korzy ci uzyskiwane przez jednostk
badawcz , poziom innowacyjno ci wdro enia, rodowiskowe aspekty wdro enia oraz stan ochrony własno ci
przemysłowej. Jednostka oceniana przedstawia w ci gu okresu oceny „Karty Wdro e ” informacje o wdro eniu
potwierdzone przez podmiot wdra aj cy. Karta Wdro enia analizowana jest przez 3 ekspertów, którzy weryfikuj
przedstawione dane i proponuj oceny wg. kryteriów 5.a – 5.j Zespół Roboczy, zwi zany z bran , w której nast piło
wdro enie w oparciu o propozycje ekspertów ustala ł czn ocen wdro enia. Karta Wdro enia wraz z ustalon ocen
wprowadzana jest do Rejestru Wdro e i stanowi podstaw do wpisu punktacji do Karty Oceny Jednostki.
25
Przez kompleksow ochrona własno ci przedmiotu wdro enia nale y rozumie posiadanie przez ocenian jednostk
wszystkich praw dotycz cych przedmiotu wdro enia zgodnych z ustaw o ochronie własno ci intelektualnej
26
W przypadku wielokrotnej sprzeda y licencji, przyjmuje si ł czn kwot uzyskiwanych opłat z tytułu sprzeda y
okre lonej licencji lub know-how.
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Efektywno

wzgl dna I = Efektywno I / Maksymalna efektywno I w grupie
jednorodnej jednostek naukowych..............................

Efektywno wzgl dna II = Efektywno II / Maksymalna efektywno
jednorodnej jednostek naukowych..............................

II w grupie

Waga I (WI), Waga II (WII) – wagi dla grup jednostek jednorodnych, okre lone przez Ministra na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2
rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia ................. 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania rodków finansowych na nauk

Ko cowy wska nik efektywno ci jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywno ci
wzgl dnych i wag ( E = EI x WI + EII x WII )

Podpis przewodnicz cego zespołu roboczego Komisji Bada na Rzecz Rozwoju Gospodarki
......................................................

Data.......................................

PROPONOWANA KATEGORIA
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