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Warszawa, kwiecień 2019

POTENCJAŁ NAUKOWY 15 %

Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym 

jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzanej przez KEJN (10%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej 

kadry akademickiej (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub 

tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. POL-on. (3%)

Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych uczelni. (1%)

Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień doktorskich uczelni. (1%)
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kadry akademickiej (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub 

tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. POL-on. (3%)
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Warszawa, kwiecień 2019

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 28%
Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania. (6%)

Rozwój kadry własnej – suma tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników w 

latach 2019 i 2020 w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (4%)

Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 

2019 i 2020 w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)

Publikacje – liczba publikacji w bazie SCOPUS w latach 2016-2020, w stosunku do łącznej liczby 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Źródło: SciVal. (3%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2016-20, w 

stosunku do liczby tych publikacji. Bez autocytowań. Źródło: SciVal. (3%)

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – określa relację liczby cytowań otrzymanych przez 

publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje. SciVal. (3%)

FWVI (Field-Weighted View Impact) – określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) 

publikacji uczelni do średniej liczby odsłon podobnych publikacji. Źródło: SciVal. (3%)

Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – określa w jakim stopniu publikacje uczelni 

są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Źródło: SciVal. (3%)



Warszawa, kwiecień 2019

INNOWACYJNOŚĆ 8%

Patenty i prawa ochronne w Polsce – liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw 

ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2017-2020 w odniesieniu do łącznej liczby 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w 

dziedzinach mających „zdolność patentową. Źródło: UP RP (5%)

Patenty i prawa ochronne za granicą – liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw 

ochronnych na wzory użytkowe za granicą w latach 2017-2020 w odniesieniu do łącznej liczby 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w 

dziedzinach mających „zdolność patentową”. Źródła: baza EPO-PATSTAT. (3%)



Warsaw, 15 July 2021



ILE JEST RANKINGÓW?

25 globalnych 
7 regionalnych 
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Reputacja ma przeciętnie mniejszą wagę w porównaniu do badań
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Wnioski

Rankingi akademickie, międzynarodowe i narodowe, używają szerokiego 
zestawu wskaźników do oceny wymiaru badawczego uczelni (Research). 

Cechy wspólne rankingów:

Oparcie się na publikacjach i cytowaniach z baz międzynarodowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem grupy Top-10 % najlepszych prac naukowych.

Do oceny używane są również wskaźniki reputacyjne, uzyskiwanie poprzez 
badania opinii reprezentatywnych grup naukowców.

Zestaw wskaźników uwzględnianych w ocenie misji badawczej uczelni jest 
szerszy w rankingów krajowych, w porównaniu z międzynarodowymi.

Rankingi przywiązują wielka wagę do promocji i sposobu publikacji rezultatów!



International Visibility Project (IntVP) - dwuletni projekt 
"doskonałości akademickiej", mający na celu: 

• wykształcenie kadr posiadających kompetencje w zakresie 
rankingów akademickich i  międzynarodowej reputacji 
uczelni

• zwiększenie postrzegalności (visibility) i budowania 
wizerunku polskich uczelni na arenie międzynarodowej

• podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach 
międzynarodowych 

www.IntVP.edu.pl



Inicjatorzy projektu

Partnerzy



Uczelnie uczestniczące w projekcie



Nowe uczelnie rankingowe…





Warszawa, kwiecień 2019
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