
Punktacja nominalna w Bazie Osiągnięć UEP  i Bazie Wiedzy UEP za publikacje wydane w latach 2013-2016 

 
1. Czasopisma naukowe 

 
 publikacje naukowe w czasopismach zamieszczonych w wykazach MNiSW 

 
Baza Osiągnięć (BO) Baza Wiedzy (BW) 

- punktacja według wykazu z dnia 9.12.2016 obowiązuje dla 
publikacji wydanych w latach 2017 i 2018 
- punktacja według wykaz z dnia 23.12.2015 (ze zmianami 
z 1.07.2016) obowiązuje dla publikacji wydanych w roku 2016 
- punktacja według wykazu z dnia 31.12.2014 (ze zmianami 
z 13.07.2015) obowiązuje dla publikacji wydanych w roku 2015 
- punktacja według wykazu z dnia 17.12.2013 obowiązuje dla 
publikacji wydanych w roku 2014 
- punktacja według wykazu z dnia 21.12.2012 obowiązuje dla 
publikacji wydanych w roku 2013 

punktacja według ujednoliconego wykazu czasopism za lata 
2013-2016 z dnia 26.01.2017 obowiązuje dla publikacji wydanych 
od roku 2013 do roku 2019 

 
 

 publikacje naukowe w czasopismach niezamieszczonych w wykazach MNiSW 
 

 

 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

publikacja w języku innym niż polski 
o objętości co najmniej 0,5 arkusza 
wydawniczego w zagranicznym 
czasopiśmie naukowym 

4 punkty 5 punktów 

publikacja zamieszczona w polskim 
czasopiśmie naukowym 

0 punktów 0 punktów 



 publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection 
 

 

 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

publikacja naukowa w polskim 
lub zagranicznym czasopiśmie 

nie rejestrowano informacji 
o indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection 

0 punktów 

publikacja naukowa 
w recenzowanych materiałach 
z konferencji międzynarodowej 
opublikowanych w polskim lub 
zagranicznym czasopiśmie 

nie rejestrowano informacji 
o indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection 

15 punktów 

 

 recenzje opublikowane w czasopismach zamieszczonych w wykazach MNiSW 

 
BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

2 punkty 0 punktów 
 

2. Monografie naukowe 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

autorstwo monografii naukowej 
w języku podstawowym w danej 
dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 
francuskim, rosyjskim lub włoskim 

25 punktów 25 punktów 
50 punktów za monografię 
wybitną 

autorstwo monografii naukowej 
w języku polskim (jeśli nie jest 
językiem podstawowym w danej 
dyscyplinie) lub języku innym niż 
angielski, niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski lub włoski 

20 punktów 25 punktów 
50 punktów za monografię 
wybitną 



3. Redakcja naukowa monografii naukowej 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

redakcja naukowa monografii 
naukowej wieloautorskiej 
w języku podstawowym w danej 
dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 
francuskim, rosyjskim lub 
włoskim 

5 punktów 5 punktów 
10 punktów za monografię 
wybitną 

redakcja naukowa monografii 
naukowej wieloautorskiej w 
języku polskim (jeśli nie jest 
językiem podstawowym w danej 
dziedzinie) lub w języku innym 
niż angielski, niemiecki, 
hiszpański, francuski, rosyjski lub 
włoski 

4 punkty 5 punktów 
10 punktów za monografię 
wybitną 

 

4. Rozdziały w monografiach naukowych 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

autorstwo rozdziału w monografii 
naukowej w języku podstawowym 
w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 
francuskim, rosyjskim lub włoskim 

5 punktów 5 punktów 
10 punktów za monografię 
wybitną 

autorstwo rozdziału w monografii 
naukowej w języku polskim 

4 punkty 5 punktów 
10 punktów za monografię 
wybitną 



 
5. Rozdziały w monografiach naukowych pokonferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

autorstwo rozdziału 
w monografii naukowej w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie 
naukowej lub w językach: 
angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim, francuskim, rosyjskim 
lub włoskim 

nie rejestrowano informacji 
o indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection, 
punkty według reguł dotyczących 
rozdziałów w monografiach  (5 
punktów) 

15 punktów 

autorstwo rozdziału 
w monografii naukowej w języku 
polskim 

nie rejestrowano informacji o 
indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection, 
punkty według reguł dotyczących 
rozdziałów w monografiach  (4 
punkty) 

15 punktów 

 

6. Rozdziały w monografiach naukowych pokonferencyjnych nieindeksowanych w bazie Web of Science Core Collection 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

autorstwo rozdziału w monografii 
naukowej w języku podstawowym 
w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 
francuskim, rosyjskim lub włoskim 

nie rejestrowano informacji 
o indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection, 
punkty według reguł dotyczących 
rozdziałów w monografiach  (5 
punktów) 

0 punktów 

autorstwo rozdziału 
w monografii naukowej w języku 
polskim 

nie rejestrowano informacji 
o indeksacji w bazie Web of 
Science Core Collection, 
punkty według reguł dotyczących 
rozdziałów w monografiach  (4 
punkty) 

0 punktów 



 
7. Podręczniki i skrypty 

 
 BO za lata 2013-2016 BW za lata 2013-2016 

autorstwo podręcznika 
lub skryptu 

0 punktów 0 punktów 
25 punktów jeśli 
podręcznik/skrypt spełnia 
warunki nakładane na 
monografię naukową 

autorstwo rozdziału 
w podręczniku lub skrypcie 

0 punktów 0 punktów 
5 punktów jeśli rozdział w 
podręczniku/skrypcie spełnia 
warunki nakładane na rozdział 
w monografii naukowej 

redakcja podręcznika lub skryptu 0 punktów 0 punktów 
5 punktów jeśli spełnia warunki 
nakładane na monografię 
naukową 

 


