UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM)

Karta miernika nr 1.1

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Badania

Liczba projektów międzynarodowych (koordynacja, grant
indywidualny, uczestnictwo jako partner)
Zwiększenie aktywności w zakresie międzynarodowych
grantów badawczych
Miernik obejmuje projekty międzynarodowe badawcze, w
których uczestniczy UMCS lub które są grantami
indywidualnymi naukowców UMCS, np. typu stypendium.
Projekty międzynarodowe badawcze to takie, w których:
1. we wniosku wpisana jest co najmniej jedna instytucja
z zagranicy jako uczestnicząca w realizacji
projektu/stypendium/etc.;
2. działania zakładają prowadzenie badań
podstawowych, rozwojowych lub wdrożeniowych.
Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM (w zakresie grantów
indywidualnych naukowców), wewnętrzne dane CWM i CTWiT
Tytuł projektu, kierownik, nazwa Instytutu, okres realizacji,
wartość pozyskanych środków i projektu ogółem (w walucie
konkursu), nazwa programu/konkursu, instytucja finansująca,
charakter uczestnictwa w projekcie (partner, lider, projekt
indywidualny), partnerzy projektu

Odniesienie czasowe Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)
Częstotliwość
dostarczania danych Rocznie

Karta miernika nr 1.1.A

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Działalność artystyczna

Liczba międzynarodowych nagród za osiągnięcia artystyczne

Zwiększenie międzynarodowej aktywności artystycznej

Miernik dotyczy otrzymania nagrody za działalność
artystyczną o znaczeniu międzynarodowym. Charakter
nagrody: indywidualny lub zespołowy. Nagroda przyznana
przez renomowany ośrodek artystyczny lub kulturalny,
organizacje międzynarodowe lub inne prestiżowe instytucje

Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM

Nazwa nagrody, przedmiot nagrody (np. konkretne dzieło,
osiągnięcie naukowe), jednostka/organ przyznający nagrodę,
kraj przyznania (jeśli dotyczy), rodzaj uhonorowanej
działalności, laureat/laureaci (w przypadku nagrody
zbiorowej)

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie

Notatki

-
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Karta miernika nr 1.2

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Dostarczone dane

Badania

Liczba i wartość finansowa składanych wniosków w stosunku
do liczby i wartości uzyskanego dofinansowania

Zwiększenie aktywności w zakresie międzynarodowych
grantów badawczych

Miernik odwzorowuje relację pomiędzy złożonymi wnioskami,
a liczbą projektów, które uzyskały dofinansowanie

CWM na podstawie danych wewnętrznych i CTWiT

Liczba i wartość finansowa złożonych wniosków oraz liczba i
wartość finansowa projektów (w PLN), które pozyskały
dofinansowanie z danego Instytutu UMCS

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 2.1

Zakres działań

Badania/działalność artystyczna/kształcenie kadry naukowej

Miernik

Liczba zagranicznych doktorantów, w tym nowo pozyskanych
w danym roku

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Dostarczone dane

Umiędzynarodowienie potencjału kadrowego

Miernik obejmuje zagranicznych doktorantów prowadzących
badania naukowe w UMCS i realizujących w UMCS prace
doktorskie, których promotor lub promotor pomocniczy jest
pracownikiem UMCS (w tym pobyty krótsze niż semestr)

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów/Szkoły Doktorskie do
CWM

Wykaz zagranicznych doktorantów z podaniem
jednostki/Szkoły, okresu pobytu, kierunku/programu,
promotora, kraju pochodzenia doktoranta, ewentualnie daty
obrony pracy

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 2.2

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Dostarczone dane

Badania/działalność artystyczna/kształcenie

Liczba zagranicznej kadry
dydaktycznej, stypendystów

badawczej,

badawczo-

Większe umiędzynarodowienie potencjału kadrowego

Miernik obejmuje liczbę i okres pobytu pracowników
akademickich z zagranicy różnych stopni, prowadzących
działalność badawczą i dydaktyczną na UMCS. Miernik
obejmuje zatrudnienie: 1) min. 3 miesięczne w przypadku
prowadzenia badań 2) min. 60 h zajęć oraz tytuł profesora
lub profesora uczelni w przypadku, gdy zatrudniona/y
prowadzi tylko zajęcia dydaktyczne. Dowolna forma
zatrudnienia: umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę,
w tym sponsorowane przez instytucje zagraniczne, również
ambasady; np. w ramach programu Erasmus+, im. Kirklanda,
Fulbright i innych.

Centrum Kadrowo-Płacowe do CWM, konsultacja danych z
Dyrektorami Instytutów

 imię, nazwisko i stopień naukowy pracownika z
zagranicy
 afiliacja macierzysta (jeśli posiada)
 forma zatrudnienia w UMCS (w tym wymiar etatu)
 nazwa jednostki, w której został(a) zatrudniony(a)
 rodzaj pobytu: badawczy/badawczo-dydaktyczny

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 2.3

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Dostarczone dane

Badania/działalność artystyczna

Liczba co najmniej miesięcznych wyjazdów zagranicznych
pracowników i doktorantów UMCS

Umiędzynarodowienie potencjału kadrowego

Miernik obejmuje zagraniczne wyjazdy pracowników na
etatach badawczych, badawczo-dydaktycznych,
dydaktycznych i technicznych oraz doktorantów UMCS
trwające minimum 1 miesiąc, odbywane w zagranicznych
placówkach naukowych i kulturalnych (nie dotyczy wyjazdów
w ramach projektów badawczych wliczanych w mierniku 1.1.)

Dyrektorzy Instytutów po konsultacji z Centrum KadrowoPłacowym, Kierownikami Studiów Doktoranckich/Szkołami
Doktorskimi do CWM







imię, nazwisko
okres odbywania stażu
nazwa zapraszającej placówki naukowej/kulturalnej
rodzaj pobytu: badawczy/badawczo-dydaktyczny
źródło finansowania stażu

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 3.1

Zakres działań
Miernik

Badania
Liczba publikacji w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym w języku kongresowym z listy
ministerialnej w stosunku do liczby N

Cel

Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku
UMCS za granicą

Definicja

Miernik obliczany jest dla każdej ewaluowanej w
Uniwersytecie dyscypliny naukowej zgodnie z wykazem
dyscyplin jako iloraz liczby publikacji w czasopismach
zagranicznych z listy ministerialnej, które ukazały się z datą
danego roku do liczby N (na koniec roku), tj.
𝐿𝑃𝑂𝑀
𝑊𝑙𝑝 = 𝑁 ,
Gdzie:
LPOM – liczba publikacji w czasopismach zagranicznych z
listy ministerialnej, które ukazały się z datą danego
roku w ostatecznej formie (UWAGA: wliczane są
artykuły opublikowane w czasopismach polskich
wydane w języku innym niż polski, pod warunkiem,
że czasopismo znajduje się na liście ministerialnej)
N
– liczba pracowników zaliczona do N na koniec
danego roku w danej dyscyplinie

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM

Miernik obliczony zgodnie z definicją. Wykaz publikacji
wykorzystanych do obliczenia miernika w formacie
(wypełnione pola) zgodnym z wpisem do systemu POL-on
oraz informacja o liczbie N dla dyscypliny dla danego roku –
dla umożliwienia weryfikacji obliczeń

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika 3.1.A

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Działalność artystyczna

Dorobek artystyczny międzynarodowy – liczba
dzieł/koncertów/etc.

Szersze upowszechnianie działalności artystycznej i
wzmocnienie wizerunku UMCS za granicą

Miernik obejmuje udział w imprezach artystycznych o zasięgu
międzynarodowym upublicznionych w prestiżowych
ośrodkach naukowych, artystycznych i kulturalnych. W
szczególności: koncerty, wystawy, festiwale filmowe i
muzyczne (w tym imprezy organizowane w Polsce, ale o
randze międzynarodowej), autorstwo znaczących dzieł z
zakresu sztuk plastycznych i muzycznych.

Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM

Dostarczone dane

Tytuł imprezy artystycznej, autor dzieła, miejsce
upublicznienia, krótka charakterystyka, nazwa Instytutu,
okres realizacji

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie

Notatki

-
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Karta miernika nr 3.2

Zakres działań

Badania

Miernik

Liczba monografii o zasięgu międzynarodowym, w języku
kongresowym w stosunku do liczby N

Cel

Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku
UMCS za granicą

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Miernik uwzględnia przelicznik punktowy dla monografii
poziomu II:
𝐾×𝐿𝑀𝑂𝑀𝐼𝐼 +𝐿𝑀𝑂𝑀𝐼
𝑊𝑙𝑝_𝑤𝑎ż𝑜𝑛𝑦 =
,
𝑁
Gdzie:
LMOMII – liczba monografii wydanych w wydawnictwach
poziomu II (za 200 pkt.) (j.w.)
LMOMI – liczba monografii wydanych w wydawnictwach
poziomu I (za 80 pkt.) (j.w.)
N
– liczba pracowników zaliczona do N na koniec
danego roku w danej dyscyplinie
K – czynnik skalujący poziom monografii (K=2,5=200/80 dla
dyscyplin ST i NZ oraz K=3,0=300/100 dla dyscyplin
HS)
Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM

Miernik obliczony zgodnie z definicją.
Wykaz publikacji wykorzystanych do obliczenia miernika w
formacie (wypełnione pola) zgodnym z wpisem do systemu
POL-on oraz informacja o liczbie N dla dyscypliny dla
danego roku – dla umożliwienia weryfikacji obliczeń

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 3.3

Zakres działań

Miernik
Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Badania
Liczba rozdziałów w monografiach o zasięgu
międzynarodowym, w języku kongresowym w stosunku do
liczby N
Szersze upowszechnianie badań za granicą i wzmocnienie
wizerunku UMCS na arenie międzynarodowej
Miernik uwzględnia przelicznik punktowy dla monografii
poziomu II:
𝐾×𝐿𝑅𝑀𝑂𝑀𝐼𝐼 +𝐿𝑅𝑀𝑂𝑀𝐼
𝑊𝑙𝑝_𝑤𝑎ż𝑜𝑛𝑦 =
,
𝑁
Gdzie:
LRMOMII – liczba rozdziałów w monografiach o zasięgu
międzynarodowym wydanych w wydawnictwach
poziomu II (za 200 pkt.)
LRMOMI – liczba rozdziałów w monografiach o zasięgu
międzynarodowym wydanych w wydawnictwach
poziomu I (za 80 pkt.)
N
– liczba pracowników zaliczona do N na koniec
danego roku w danej dyscyplinie
K – czynnik skalujący poziom monografii (K=2,5=50/20 dla
dyscyplin ST i NZ oraz K=3,75=75/20 dla dyscyplin
HS)
Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM
Miernik obliczony zgodnie z definicją.
Wykaz publikacji wykorzystanych do obliczenia miernika w
formacie (wypełnione pola) zgodnym z wpisem do systemu
POL-on oraz informacja o liczbie N dla dyscypliny dla
danego roku – dla umożliwienia weryfikacji obliczeń

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 3.4

Zakres działań
Miernik

Cel

Definicja

Umiędzynarodowienie badań
Liczba osoboudziałów w gremiach międzynarodowych
(sprawowanie funkcji w towarzystwach naukowych/
artystycznych, radach redakcyjnych, redaktorzy naczelni
czasopism międzynarodowych, stowarzyszenia etc.)

Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku
UMCS za granicą

Miernik obejmuje m.in.:
1. Członkostwo w zagranicznych towarzystwach naukowych
2. Sprawowanie funkcji w zagranicznych towarzystwach
naukowych
3. Członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach/
zagranicznych instytucjach naukowych, np. ds. certyfikacji
4. Członkostwo w radach naukowych czasopism/wydawnictw
seryjnych o zasięgu międzynarodowym
5. Sprawowanie funkcji redaktora naczelnego czasopism/
wydawnictw seryjnych o zasięgu międzynarodowym
6. Członkostwo w radach naukowych czasopism/wydawnictw
seryjnych indeksowanych w bazie Web of Science/JCR
7. Sprawowanie funkcji redaktora naczelnego
czasopism/wydawnictw seryjnych indeksowanych w bazie
Web of Science/JCR

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Dyrektorzy Instytutów UMCS do CWM
Nazwa towarzystwa naukowego/czasopisma/wydawnictwa
seryjnego, imię i nazwisko pracownika wraz z
tytułem/stopniem naukowym, nazwa Instytutu UMCS,
sprawowana funkcja, okres

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie
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Karta miernika nr 3.5

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
Dostarczone dane

Badania, komercjalizacja

Liczba oraz wartość międzynarodowych umów
komercyjnych

Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku
UMCS za granicą

Miernik obejmuje umowy międzynarodowe związane z
komercjalizacją wyników badań realizowanych przez
naukowców z UMCS. Umowy mogą dotyczyć m.in.:
 odpłatnych usług badawczych, analiz, ekspertyz,
 komercjalizacji (udzielenia licencji lub sprzedaży)
wyników badań
 działalności w konsorcjach naukowo-przemysłowych
Dane CTWiT do CWM

Nazwa kontrahenta, przedmiot umowy, data umowy,
wartość umowy, kierownik pracy, okres realizacji,
dyscyplina naukowa/Instytut

Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (dane do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie

Notatki

-
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Karta miernika nr 3.6

Zakres działań

Miernik

Cel

Definicja

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych

Dostarczone dane

Wzmocnienie wizerunku UMCS na arenie międzynarodowej

Liczba odsłon strony internetowej UMCS z zagranicy

Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku
UMCS za granicą

Miernik obejmuje analizę liczby odsłon stron internetowych
prowadzonych przez UMCS w języku angielskim, na których
zamieszczane są treści obejmujące badania naukowe i
współpracę międzynarodową.

Redakcja Serwisów Internetowych, Centrum Promocji do
CWM

Liczba odsłon- całość
Liczba odsłon- nowi użytkownicy
Liczba odsłon- powracający użytkownicy

Wejścia bezpośrednie
Wejścia z witryn odsyłających
Wejścia z wyników wyszukiwania
Użytkownicy zagraniczni spoza Polski
Kraje pochodzenia użytkowników
Odniesienie czasowe

Rok kalendarzowy (do końca lutego kolejnego roku)

Częstotliwość
dostarczania danych

Rocznie

Notatki

-
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