Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 59 /2008
Zasady punktacji za publikacje obowiązujące od 2008r w AWF Wrocław
Punkty

PUBLIKACJE
1. CZASOPISMA

1.1.Pełne publikacje wg wykazu czasopism zawartych na liście MNiSzW (część A i B)
1.2 Czasopisma obce, bez IF, wydawane w języku angielskim (redakcja czasopisma
poza Polską)
1.3. Czasopisma obce, bez IF, wydawane w języku innym niŜ angielski (redakcja
czasopisma poza Polską)
1.4 Czasopisma polskie spoza listy Ministerstwa, recenzowane, cykliczne
2.WYDAWNICTWA ZWARTE- sygnowane przez Wydawnictwo jednostki
naukowej
2.1. Autorstwo monografii naukowej lub podręcznika akademickiego w języku
angielskim (wydawnictwo zagraniczne)
2.2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej lub podręczniku akademickim w
języku angielskim (wydawnictwo zagraniczne)
2.3. Autorstwo monografii naukowej lub podręcznika akademickiego w języku polskim
lub innym niŜ język angielski
2.4. Autorstwo rozdziałów w monografii naukowej lub podręczniku akademickim w
języku polskim lub innym niŜ język angielski
2.5. Redaktor naczelny wieloautorskich : monografii, podręcznika akademickiego, lub
serii wydawniczej w języku angielskim
2.6. Redaktor naczelny wieloautorskich : monografii, podręcznika akademickiego, lub
serii wydawniczej w języku polskim lub innym niŜ język angielski
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Uwagi:
1. Punktacji nie podlegają : wydawnictwa nierecenzowane, abstrakty, suplementy, zeszyty
specjalne, materiały konferencyjne, artykuły popularno-naukowe, publikacje typu komentarz,
recenzja, sprawozdanie, głos w dyskusji, wspomnienie pośmiertne, przewodniki, skrypty,
dysertacje doktorskie, hasła encyklopedyczne, wstępy i przedmowy do monografii i
podręczników, tłumaczenia
2. Przez monografię lub podręcznik naleŜy rozumieć opracowanie naukowe (min. 3 arkusze
wydawnicze) opublikowane jako ksiąŜka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w
sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych
artykułów oraz zbioru referatów z konferencji.
Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje: skryptów, wykładów i ćwiczeń,
poradników zawodowych, ksiąŜek popularyzujących wiedzę naukową, itp.
Przez „rozdział w monografii lub podręczniku akademickim” naleŜy rozumieć opracowanie
naukowe obejmujące minimum 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków).
W danej monografii lub podręczniku punkty mogą być przyznane za nie więcej niŜ 3
rozdziały. Do oceny nie moŜna przedstawiać wznowień (kolejnych wydań)
UWAGA
Autorzy monografii i podręczników (lub rozdziałów w monografiach i podręcznikach)
są zobowiązani do dostarczenia Ośrodkowi Informacji Naukowej Biblioteki Głównej
AWF udokumentowanych (potwierdzonych przez wydawnictwo naukowe) informacji
dotyczącej liczby arkuszy wydawniczych obejmujących ww. pozycje i ich recenzji.
Brak dostarczenia tej informacji spowoduje niezaliczenie punktów.

