Wskaźnik kategorii naukowej Wkn
Wskaźnik kategorii naukowej Wkn, wykorzystywany jest w Rankingu Kierunków Studiów
Perspektywy 2020 do określania potencjału akademickiego uczelni. Odzwierciedla on ocenę
dokonaną podczas ostatniej parametryzacji przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Wiadomo zarazem, że na mocy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca
2018 roku parametryzacja jednostek zostanie zastąpiona (od 2021 roku) ewaluacją dyscyplin
naukowych, przeprowadzaną na poziomie uczelni. Dlatego w okresie przejściowym –
uwzględniając, że oceny parametryczne KEJN odnosiły się do jednostek uczelni (wydziałów,
instytutów lub nawet całych uczelni) – pojawiła się potrzeba wprowadzenia miernika
pośredniego, który „przełoży” oceny parametryczne jednostek, na kategorie naukowe
dyscyplin. Współczynnik kategorii naukowej Wkn służy właśnie ustaleniu kategorii
naukowej danej dyscypliny w określonym wyżej okresie przejściowym.
Definicja współczynnika Wkn znajduje się w „Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictw
Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania
związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków
szkoleniowych kadr powietrznych” (par. 9, ust. 6, pkt c). Źródło: DU z 26 września 2019 r.
Poz. 1838
Definicja i sposób wyliczenia współczynnika Wkn w rozporządzeniu z 9 września 2019 jest
umieszczona w kontekście finansowania publicznych uczelni akademickich (bo tam jest on
wykorzystywany), ale algorytm jego wyliczania jej w pełni stosowalny również w przypadku
akademickich uczelni niepublicznych.
Niepublicznym uczelniom akademickim zwracamy uwagę, że brak wyliczenia tego wskaźnika
eliminowałby uczelnię z udziału w Rankingu Kierunków Studiów 2020, dlatego sugerujemy
wyliczenie go dla dyscyplin naukowych prowadzonych w uczelni i wskazanych przez nią w
części III Ankiety rankingowej.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2019:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001838/O/D20191838.pdf

Strona rozporządzenia z definicją współczynnika Wkn - poniżej:
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Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego z dnia 9 września 2019 r.
(par. 9, ust. 6, pkt c). Dziennik Ustaw z 26 września 2019 r. Poz. 1838.
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