
ZASADY PUNKTACJI ZA PUBLIKACJE OBOWIĄZUJĄCE W UM WROCŁAW 

 2017-2018 2019- 

CZASOPISMA 
Artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu ministra ds. nauki 

 
 
Artykuł recenzyjny* 50% punktacji 

wg Ujednoliconego wykazu czasopism 

MNiSW z 25.01.2017 r. Części A, B, C 

(najwyższa punktacja 

z wykazów 2013-2016) 

 

 

1-15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50  

wg Wykazu czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów  

z konferencji międzynarodowych 
(ostatniego wykazu sporządzonego 

w okresie objętym ewaluacją 

przeprowadzaną w 2022 roku) 
 

20, 40, 70, 100, 140, 200   

Artykuł naukowy w czasopiśmie spoza wykazu ministra ds. nauki  

• indeksowanym w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus 

• innym 

 

 

15 

1 

 

 

 

5 

MATERAŁY KONFERENCYJNE 

Artykuł naukowy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 

z wykazu ministra ds. nauki 

wg Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych (ostatniego wykazu sporządzonego w okresie 

objętym ewaluacją przeprowadzaną w 2022 roku) 

20, 40, 70, 100, 140, 200  
 

Artykuł naukowy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej  

spoza wykazu ministra ds. nauki indeksowanych w Web of Science Core Collection 

 

15 
 

- 

MONOGRAFIE NAUKOWE (przekład** lub edycja naukowa tekstów źródłowych** w wydawnictwie zamieszczonym w Wykazie ministra ds. nauki 50% punktacji 

Autorstwo w wydawnictwie zamieszczonym w Wykazie wydawnictw ministra ds. nauki: 

I poziom 

II poziom 

 

 w wydawnictwie niezamieszczonym w Wykazie wydawnictw ministra ds. nauki 

 

80 

200 
 

20 

Autorstwo rozdziału w wydawnictwie zamieszczonym w Wykazie wydawnictw ministra 

ds. nauki:                                                     I poziom 

II poziom 

 

w wydawnictwie niezamieszczonym w Wykazie wydawnictw ministra ds. nauki 

 

20  

50 
 

5 
 

Redakcja naukowa  w wydawnictwie zamieszczonym w Wykazie wydawnictw  

ministra ds. nauki:                                       I poziom 

II poziom 

 

w wydawnictwie niezamieszczonym w Wykazie wydawnictw ministra ds. nauki 

 

 

20 

100 
 

5 



Punktacji podlegają tylko wydawnictwa recenzowane. 

Nie są punktowane: 

• abstrakty,  

• artykuły popularno-naukowe,  

• publikacje typu komentarz, recenzja, sprawozdanie, głos w dyskusji, wspomnienie pośmiertne,  

• prace wieloośrodkowe - kontrybutorskie   
 (prace, w których autorstwo jest określone w postaci akronimu zespołu badawczego np. The Plato Collaboration lub The Eurohepygast Study Group, a wykonawcy  

i uczestnicy badań są wymienieni pod tekstem publikacji), 

• dysertacje doktorskie,  

• hasła encyklopedyczne,  

• wstępy i przedmowy do monografii i podręczników,  

• wznowienia monografii (w tym zmienione kolejne wydania).  

 

Zgodnie z rozporządzeniem1: 

 

Artykuł naukowy – recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej: 

1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; 

2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

 

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny* opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. 

 

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. 

  

Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa: 

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; 

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

 

Monografią naukową jest również: 

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład**: 

a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, 

b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim. 

2) edycja naukowa tekstów źródłowych**. 

 

Liczba punktów za autorstwo albo współautorstwo rozdziałów w monografii naukowej nie może być większa niż całkowita wartość punktowa monografii naukowej. 

 

Ocenie podlegają publikacje naukowe wydane w ostatecznej formie (ostateczne dane bibliograficzne), właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa. 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 


