Zasady obliczania punktacji za publikacje do wniosku
o wynagrodzenie motywacyjne za rok 2017

Informację o publikacjach przyjmujemy wyłącznie w postaci wydruku z systemu SINeo z dopisaną
ręcznie punktacją, obliczoną według poniższej instrukcji. Dostęp do listy publikacji za rok 2017
uzyskuje się następująco: Ze strony głównej WN należy wybrać pozycję „Badania naukowe” (menu po
lewej stronie), a następnie „Publikacje” (z listy pozycji w głównym oknie strony internetowej). W
oknie wyszukiwania należy wpisać swoje nazwisko, a następnie wybrać właściwą pozycję z listy, która
ukaże się poniżej. Zostanie wówczas wygenerowana lista wszystkich publikacji danej osoby, które
znajdują się w SINeo. Jeżeli dane się nie ukażą lub nazwisko nie będzie wyszukiwane, to
prawdopodobnie oznacza, że użytkownik nie wprowadził do systemu swoich publikacji lub nie
zaktualizował czy też nie wprowadził danych dotyczących okresu zatrudnienia. Należy je wówczas
uzupełnić lub poprawić. Po prawej stronie nad pierwszą pozycją listy publikacji są widoczne opcje
eksportu do plików doc oraz BibTeX. Należy wybrać opcję [DOC2017]. Zostanie wygenerowany
dokument w formacie MS Word, zawierający publikacje z roku 2017. Kierując się poniższą instrukcją,
należy obliczyć dla nich punktację, dopisać ją ręcznie, a następnie własnoręcznym podpisem
potwierdzić zgodność danych na wydruku z rzeczywistością.

Zasady obliczania punktacji za publikacje
Podstawą do obliczania punktów za publikacje są zasady zawarte w rozporządzeniu MNiSW o ocenie
jednostek naukowych z dnia 12. grudnia 2016 roku oraz ich modyfikacje wynikające ze strategii
naukowej Wydziału Neofilologii. Po ustaleniu „punktacji wyjściowej” należy ją pomnożyć przez
odpowiednią wartość wagi.

ETAP PIERWSZY – USTALENIE PUNKTACJI WYJŚCIOWEJ
1) Artykuły naukowe w czasopismach oraz tomach pokonferencyjnych z listy ThomsonReuters:
(Do ustalania punktacji czasopism stosujemy wyszukiwarkę http://punktacjaczasopism.pl/)
a) Artykuł w czasopiśmie z listy A, B lub C: punktacja według listy na rok 2016.
b) Artykuł w czasopiśmie zagranicznym spoza w/w list, liczący nie mniej niż 0,5 arkusza
wydawniczego: 5 punktów.
c) Artykuł w recenzowanych materiałach konferencyjnych z konferencji, której dana edycja
została w Web of Science Core Collection, tj. uwzględniona na liście konferencji ThomsonReuters (Conference Proceeding Citation Index). Na w/w indeksie znajdują się duże, cykliczne
konferencje, przyjmujące teksty na podstawie recenzji i regularnie publikujące edytowane
tomy pokonferencyjne.

UWAGA: W przypadku publikacji wieloośrodkowej punkty za daną publikację zależą od liczby
autorów:
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do 10 autorów – 100% punktów dla każdego z autorów;
powyżej 10 autorów:
o 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
o 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
o 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

2) Monografie naukowe, artykuły (rozdziały) w monografiach naukowych oraz redakcja
monografii naukowych
Należy ustalić, czy dana książka spełnia warunki bycia „monografią naukową”, sformułowane w
w/w rozporządzeniu MNiSW.
a) Monografia naukowa – gdy całkowita liczba autorów monografii naukowej nie przekracza 3:
 25 pkt,
b) Monografia naukowa której liczba autorów wynosi 4 lub więcej, a autorstwo poszczególnych
części nie jest oznaczone:
 15 pkt,
c) Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest
oznaczone, a liczba autorów wynosi 4 lub więcej i wszyscy są zatrudnieni w jednostce:
 15 pkt,
d) Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych
rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi 4 lub więcej:
 5 pkt,
e) Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo
poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4
(z wyłączeniem monografii zgłoszonych jako takie na podstawie łącznej objętości tekstów
pracowników jednostki), dokonana przez pracownika jednostki:
 5 pkt,

ETAP DRUGI – ZASTOSOWANIE WAG DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW OSIĄGNIĘĆ
Ustaloną w pierwszym etapie punktację za dane osiągnięcie publikacyjne mnoży się przez
następujące współczynniki wag:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dla artykułów z listy A: x2
Dla artykułów w tomach pokonferencyjnych z listy Thomson-Reuters: x1,5
Dla artykułów z listy C oraz z listy B z punktacją 10 punktów i więcej: x1,5
Dla artykułów z listy B z punktacją poniżej 10 punktów: x1
Dla artykułów w czasopismach zagranicznych spoza list MNiSW: x1
Dla monografii naukowych (spełniających warunki 2a-2c): x1,5
Dla artykułów w monografiach wieloautorskich (poza przypadkiem (b)): x1

Przykłady:
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1) Pracownik opublikował wraz z dwoma kolegami z Wydziału Neofilologii monografię typu 2a.
W kroku pierwszym otrzymuje za nią 25 punktów (pełną pulę), w kroku drugim mnoży ten
wynik przez 1,5. Ostatecznie zatem otrzymuje 37,5 pkt.
2) Pracownik opublikował z czterema kolegami z zagranicy monografię, w której autorstwo
części nie jest oznaczone. Otrzymuje piętnaście punktów, które następnie mnoży przez 1,5,
co daje 22,5 pkt.
3) Pracownik opublikował artykuł w czasopiśmie z listy B, za który otrzymał 14 punktów. W
drugim kroku mnoży ten wynik przez 1,5, więc ostatecznie otrzymuje 21 punktów.
4) Pracownik opublikował artykuł w czasopiśmie zagranicznym spoza listy z pięcioma
współautorami. Otrzymuje za niego 5 punktów (każdy z autorów ma prawo do pełnej puli
punktów – zob. uwagę do pierwszego etapu obliczania). Ponieważ mnożnik dla tego typu
publikacji wynosi 1, otrzymuje więc ostatecznie 5 pkt.
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