Wybrane zasady punktacji za publikacje naukowe
na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
działalność statutową; (Dz. U. Nr 205 poz. 1489)
2. Komunikatu nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną
w nich publikacje naukową.
3. Listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Kierowników Jednostek Naukowych z dnia 15 listopada 2007 r. (syg. DBB/4901/2007)
4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr
161 poz. 1359) wraz z załącznikami nr 1 i 2;
5. Komunikatu nr 2 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację
naukową (Dz. Urz. MNiI nr 12 poz. 51) i uzupełniony komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 roku (Dz. Urz. MNiI nr 13 poz. 57)
6. Listu Ministra Nauki i Informatyzacji do Kierowników jednostek z dnia 07 października 2005 r. (syg. DBB/2221/2005)

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
1. Punktacja za publikacje naukowe w czasopismach:
Lp.

Liczba
punktów
30
24
20
15
10
6
5
4

1

czasopisma indeksowane na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej i umieszczone w wykazie
wybranych czasopism opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2

pozostałe czasopisma zagraniczne i krajowe nieobjęte listą Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej i
umieszczone w wykazie wybranych czasopism opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3

inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 1 kategorii

4

4

inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 2 kategorii

3

1

5

inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 3 kategorii

2

6

inne zwarte recenzowane wydawnictwa w języku angielskim konferencji międzynarodowej cyklicznej

3

7

publikacje naukowe w innych czasopismach recenzowanych, w języku polskim

1

8

czasopisma zagraniczne (adres redakcji poza Polską), nieposiadajace IF i wydawane w języku angielskim

2

9

czasopisma zagraniczne (adres redakcji poza Polską), nieposiadajace IF i wydawane w języku innym niż angielski
(język etniczny lub narodowy)

1

2. Punktacja za monografie naukowe i podręczniki akademickie:
Liczba
punktów

Lp.
1
2
3
4
5
6

autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny
autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej
dyscypliny
autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowy
dla danej dyscypliny
autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i
niepodstawowym dla danej dyscypliny
redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lw języku angielskim lub
podstawowym dla danej dyscypliny
redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej w języku
polskim

24
7
12
3
5
3

2

3. Stopnie i tytuły naukowe
Stopnie i tytuły naukowe
Doktorat uzyskany przez pracownika AWF
Habilitacja uzyskana przez pracownika AWF
Tytuł profesorski uzyskany przez pracownika AWF
Promotorstwo pracy doktorskiej

Liczba punktów
8
18
30
5

4. Inne ważne informacje
4.1. Liczbę 30 punktów przyznano czasopismom, jeżeli ich IF (IF30) spełnia warunek:
IF30>10 IFm,
gdzie IFm jest współczynnikiem wpływu dla mediany, tj. czasopisma znajdującego się w połowie najwyżej punktowanego zbioru dla danej
dziedziny. Oznacza to, że czasopismo uzyskuje 30 punktów, o ile jest ono minimum 10 razy „lepsze” od mediany dla zbiory najlepszych
czasopism ze swojej dziedziny.
4.2. W przypadku publikacji wieloautorskich:
1. w najbardziej prestiżowych czasopismach (24 punkty) z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:
a) 24 punkty jeśli liczba autorów z danej jednostki jest równa co najmniej połowie wszystkich autorów,
b) 15 punktów jeśli liczba autorów z danej jednostki jest mniejsza niż połowa wszystkich autorów ale nie mniejsza niż ¼,
c) 6 punktów jeśli liczba autorów z danej jednostki jest mniejsza niż ¼ wszystkich autorów;
2. w pozostałych przypadkach publikacje i monografie liczone są z wagą 1, jeśli 50% lub więcej autorów jest zatrudnionych w danej jednostce,
w innym przypadku waga ta jest równa ułamkowi liczby autorów.
4.3. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy
(afiliacja w jednostce). Jeżeli wydawca nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku jednej,
określonej jednostki.
3

4.4. Do oceny dorobku jednostki nie można przedstawiać wznowień; za nowe wydanie (zmienione i uzupełnione) podręcznika lub monografii
przyznaje się 50 % punktów przysługujących danej jednostce.
4.5. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały nie może przekraczać liczby punktów za daną publikację
4.6. Punkty są przyznawane za prace opublikowane w renomowanych wydawnictwach polskich, np.: PAN, PZWL, PWN, WSiP, WNT, UJ,
Ossolineum, Wyd. Literackie.
4.7. Punktacji nie podlegają: skrypty, wznowienia, biuletyny, streszczenia, przeglądy, doniesienia, suplementy, zeszyty specjalne, materiały
konferencyjne, artykuły popularnonaukowe.
4.8. Przez „monografię” należy rozumieć wielostronicowe opracowanie naukowe (min. 3

arkusze wydawnicze) opublikowane jako książka

lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych
artykułów opublikowanych w czasopismach.
4.9. Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje: skryptów, wykładów i ćwiczeń, poradników zawodowych, książek popularyzujących
wiedzę naukową, itp. Za podręczniki uznaje się encyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych oraz słowniki o charakterze naukowym
(nie popularnonaukowym).
5.0. Przez „rozdział w monografii lub podręczniku akademickim” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego).
Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.
5.1. Przy większej liczbie redaktorów głównych będących pracownikami różnych jednostek punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów.

4

