Punkty za publikacje

Dotyczy prac opublikowanych w 2013 roku. Punktacja na podstawie rozporzązdenia
z 13 lipca 2012 r. – kliknij i czytaj więcej.

CZASOPISMA

Jeśli czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych w części:

A

Od 15 do 50 punktów w
zależności od czasopisma –
kliknij i sprawdź

B

Od 1 do 10 punktów w
zależności od czasopisma –
kliknij i sprawdź

Impact Factor

bez IF

C
ERIH

10 punktów*
*Nie dotyczy grupy nauk ścisłych
i inżynierskich oraz grupy nauk o życiu

Jeśli czasopismo nie znajduje się na
wykazie czasopism punktowanych:

Dotyczy tylko
1) grupy nauk humanistycznych
i społecznych oraz 2) grupy nauk o
sztuce i twórczości artystycznej:
Publikacja w innym zagranicznym
czasopiśmie naukowym, w języku
podstawowym w danej dyscyplinie
naukowej lub językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim.
Liczba punktów: 4
Taki artykuł musi mieć objętość
co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego

PUBLIKACJA Z KONFERENCJI
Dotyczy tylko grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science.
Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym
współczynnika wpływu Impact Factor (IF). W tym momencie takie czasopismo może uzyskać 10 punktów.

Uwaga: tzw. pokonferencyjniaki, czy zbiorówki pokonferencyjne zaliczane są w ramach grup nauk humanistycznych i
społecznych jako „monografie naukowe”, jeśli spełniają warunki tymże monografiom wyznaczane.
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych z
konferencji nieuwzględnionych w Web of Science oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
Nie przyznaje się punktów za: monograficzne artykuły opublikowane w czasopismach [nienaukowych], skrypty i
podręczniki akademickie, powieści, zbiory poezji, zbiory opowiadań i reportaży, pamiętniki i dzienniki oraz wznowienia
monografii.
Aktualizacja: 7.01.2014 r. – ver. 1.3

MONOGRAFIA

DEFINICJA MONOGRAFII: Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i
mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi
zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej
także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach
naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące
warunki:
•
•
•
•
•

stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
zawierają bibliografię naukową;
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach:
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 punktów
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym
w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 punktów

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII
Musi mieć objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie
naukowej lub w językach:
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 punktów
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest
językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 punkty

REDAKCJA MONOGRAFII
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach:
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 punktów
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 punkty

Publikacja jest dostępną na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora: Emanuel Kulczycki.

PUBLIKACJE WSPÓŁAUTORSKIE
Po pierwsze trzeba się upewnić, w jakich jednostkach pracowali nasi współautorzy. Jeśli na innych uczelniach, to jest
jasne, że w innych jednostkach. Może się zdarzyć, że np. autorem rozdziału (X) w monografii w języku polskim jest
dwóch naukowców, jeden z wydziału W1 uczelni U, a drugi z wydziału W2 uczelni U – i takie też jednostki afiliowali.
Zatem obie te jednostki włączając do wykazu publikacji ów rozdział (X), otrzymają maksymalną liczbę punktów:
czyli 4. Innymi słowy: jedna publikacja przysienie 4 punkty każdej z tych jednostek.
Gdy obaj autorzy pracowali na wydziale W1, wówczas wydział nadal otrzymuje 4 punkty za tę publikację.

Czasopisma i materiały z konferencji
Chodzi o materiały z konferencji indeksowane w Web of Science dla grupy nauk nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla
grupy nauk o życiu. Obliczanie punktów podane jest za Roporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:
1. do 10 autorów – 100% punktów;
2. powyżej 10 autorów:
• 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
• 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
• 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

Punktowanie monografii
Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii
naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
W przypadku wieloautorskiej monografii naukowej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, stosuje się odpowiednio zasady określone w odnośniku nr 2 (czyli te dotyczące czasopism i materiałów
z konferencji indeksowanych przez Web of Science – wskazane powyżej), dotyczące przyznawania punktów za
publikacje wieloautorskie.
Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub
współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie
jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

