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Pracownicy prowadzący badania naukowe (zaliczeni do liczby N) 
Kierownicy jednostek 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

  

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że uruchomiliśmy w WUM nowy system elektroniczny o nazwie WiseSci, służący 
podsumowaniom dorobku naukowego pracowników, jednostek i dyscyplin. 

W pierwszym, udostępnianym module znajdą Państwo informację nt. dorobku publikacyjnego, objętości 
slotów oraz stanie ich wypełnienia. W kolejnych etapach wdrożenia, w systemie pojawią się dane dotyczące 
projektów i patentów. 

Informacja nt. osiągnieć prezentowana jest w dwóch zakładkach: 

1) Zakładka Moje pokazuje informacje dotyczące osoby zalogowanej do systemu oraz w przypadku 
kierowników, również podsumowanie jednostki.  

2) Zakładka Dostępne pokazuje informacje dotyczące innych autorów, do których użytkownik ma 
dostęp – np. pracowników jednostki, której jest kierownikiem.  

Podsumowania dorobku: 

• pokazują stan aktualny, np. w przypadku publikacji uwzględniane są wyłącznie prace zatwierdzone 
na koncie pracownika, w systemie WUM.PUBLIAKCJE; 

• wykonywane są z uwzględnieniem zasad dotyczących ewaluacji działalności naukowej, określonych 
przez MNISZW w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 22 lutego 2019 r. w  sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej, np. publikacja jest punktowana jeśli autor złożył w systemie 
WUM.PUBLIKACJE oświadczenie upoważniające WUM na jej uwzględnienie w trakcie ewaluacji, 
która zostanie przeprowadzona w 2021 r.; 

• mogą się zmieniać w wyniku aktualizacji zbioru danych, wprowadzenia optymalizacji zmierzających 
do osiągnięcia najwyższego wyniku czy modyfikacji kryteriów np. w chwili obecnej trwa weryfikacja 
rodzajów prac uwzględnianych w ewaluacji co może spowodować wyłączenie z dorobku części do 
tej pory punktowanych prac. 

System WiseSci dostępny jest poprzez portal SSL-VPN po nazwą Ewaluacja Dorobku Naukowego 2017-
2020.  

Informacji na temat systemu udziela Dział Nauki. Po zakończeniu bieżących ograniczeń Dział Nauki 
prowadzić będzie szeroką akcję prezentującą działanie systemu. W chwili obecnej proszę o kontakt mailowy 
na adres aen@wum.edu.pl. 

Z poważaniem, 

 

/-/ Prof. dr hab. Jadwiga Turło 
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