ZASADY PUNKTACJI ZA PUBLIKACJE OBOWIĄZUJĄCE W UM WROCŁAW
CZASOPISMA
do 2005

2006-2007

2008-2011

2012-2015

od 2016

Czasopisma z listy Filadelfijskiego
Instytutu Informacji Naukowej
posiadające IF

IF = 0.000 6
0.001-0.500 7
0.501-1.000 8
1.001-1.500 9
1.501-2.000 10
2.001-2.500 11
2.501-3.000 12
3.001-3.500 13
3.501-4.000 14
4.001-4.500 15
4.501-5.000 16
5.001-5.500 17
5.501-6.000 18
6.001-6.500 19
6.501-7.000 20
7.001-7.500 21
7.501-8.000 22
8.001-8.500 23
8.50124

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiI.
Część A
10, 15, 20, 24

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część A
13, 20, 27, 32,40

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część A
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część A
15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50

Czasopisma zagraniczne lub polskie
nieposiadające IF

wg punktacji KBN
0,5-6

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiI.
Część B: 1–6

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część B: 1–9

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część B: 1–15

wg Wykazu wybranych
czasopism MNiSW.
Część B: 1–15

6

3

1-2

-

5

indeksowane
w Web of Science CC:
2012-2014: 10
2015: 15

indeksowane
w Web of Science CC:
15

Czasopismo zagraniczne niewymienione
na wykazie czasopism,
indeksowane w Web of Science, Scopus,
PubMed

WYDAWNICTWA ZBIOROWE, CYKLICZNE
Pełne teksty w międzynarodowych
wydawnictwach zbiorowych i cyklicznych
(recenzowane materiały z konferencji
międzynarodowych)

6

3

–

Pełne teksty w polskich wydawnictwach
zbiorowych i cyklicznych (w tym
pamiętniki zjazdowe)

3

2

–

MONOGRAFIE NAUKOWE
Autorstwo monografii naukowej
opublikowanej w języku: angielskim:
polskim lub innym niż angielski:
Autorstwo rozdziału w monografii
naukowej* opublikowanym w języku:
angielskim:
polskim lub innym niż angielski:

Redakcja naukowa monografii naukowej

do 2005

2006-2007

2008-2011

2012-2015

od 2016

24
18

24
20

24**
12

angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim, włoskim: 25
polskim: 20*

25

angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim, włoskim: 5
polskim: 4*

5

angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim, włoskim: 5
polskim: 4*

5

12
3

10

12
6

10

7**
3

3 lub 5**

* Przy opublikowaniu kilku rozdziałów w jednej monografii łączna liczba punktów nie może przekroczyć liczby punktów za autorstwo monografii.
** Dla pracowników jednostek z zakresu nauk humanistycznych, pedagogicznych oraz prawa medycznego, w punktacji monografii i podręczników akademickich z tych dziedzin za język
podstawowy można przyjąć język polski i w takim przypadku punktacja przyznawana jest tak jak za publikacje w języku angielskim

Punktacji podlegają tylko wydawnictwa recenzowane. Nie są punktowane:
• abstrakty,
• suplementy, zeszyty specjalne
dopuszcza się punktację artykułów w suplementach i zeszytach specjalnych czasopism,
warunkiem jest przedstawienie dowodu (potwierdzenia ze strony redakcji czasopisma),
że w stosunku do artykułów w takim numerze zastosowano identyczne procedury peer
review, jak wobec materiałów publikowanym w głównym czasopiśmie,

• materiały konferencyjne,
• 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,
• tłumaczenia,
• wznowienia monografii (niezmienione kolejne wydania).

MONOGRAFIE NAUKOWE, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki
akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, są punktowane, jeśli:
- stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
- przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
- były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
- są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
- posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
- są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, są dostępne w bibliotekach
krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
- posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

