Informacja Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z dnia 09.01 2019 r. w sprawie
sporządzania analizy bibliometrycznej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora.

I
1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (zwany dalej
„Kandydatem”) zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Informacji Naukowej Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pismo od Dziekana z prośbą o sporządzenie
dla Kandydata analizy bibliometrycznej przez Ośrodek Informacji Naukowej Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z podaniem daty uzyskania stopnia doktora
(zał. 1).
2. Jeśli podstawę ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego stanowi
jednotematyczny cykl publikacji, Kandydat zobowiązany jest przesłać jego wykaz w wersji
elektronicznej na adres e-mail: oin@awf.wroc.pl.
II
1. Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
opracowuje, w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych od przekazania pisma od
Dziekana, analizę bibliometryczną (zał. 2) na podstawie wykazu jego publikacji
zarejestrowanych w Bazie Publikacji Pracowników AWF. Analiza bibliometryczna zawiera:
1) podsumowanie punktacji za publikacje naukowe,
2) analizę cytowań całego dorobku naukowego opracowaną na podstawie baz Web of
Science Core Collection oraz Scopus:
a) liczbę cytowań (bez autocytowań),
b) indeks Hirscha (h-index).
2. Kandydat otrzymuje z Ośrodka Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu w terminie określonym w pkt. 1 następujące dokumenty:

1) analizę bibliometryczną dorobku naukowego opublikowanego po uzyskaniu stopnia doktora
opatrzoną podpisem osoby sporządzającej analizę (1 egz.),
2) wykaz dorobku naukowego sporządzony na podstawie publikacji zarejestrowanych w Bazie
Publikacji Pracowników AWF wraz z liczbą punktów (1 egz.),
3) analizę cytowań całego dorobku naukowego Kandydata.
III
1. Kandydat ubiegający się o nadanie tytułu naukowego profesora (zwany dalej „Kandydatem”)
zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Informacji Naukowej Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu pismo od Dziekana z prośbą o sporządzenie dla Kandydata analizy
bibliometrycznej przez Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu wraz z podaniem daty uzyskania stopnia doktora habilitowanego (zał. 3).
IV
1. Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
opracowuje, w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych od przekazania pisma od
Dziekana, analizę bibliometryczną ( zał. 4 i zał. 5) na podstawie wykazu jego publikacji
zarejestrowanych w Bazie Publikacji Pracowników AWF. Analiza bibliometryczna zawiera:
1) podsumowanie punktacji za publikacje naukowe z podziałem na publikacje naukowe
opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego oraz publikacje naukowe
opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.
2) analizę cytowań całego dorobku naukowego opracowaną według baz Web of Science Core
Collection oraz Scopus uwzględniającą:
a) liczbę cytowań (bez autocytowań),
b) indeks Hirscha (h-index).
3) Kandydat otrzymuje z Ośrodka Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu w terminie określonym w pkt. 1 następujące dokumenty:

1) analizę bibliometryczną dorobku naukowego opublikowanego przed uzyskaniem stopnia
doktora habilitowanego opatrzoną podpisem osoby sporządzającej analizę (1 egz.),
2) analizę bibliometryczną dorobku naukowego opublikowanego po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego opatrzoną podpisem osoby sporządzającej analizę (1 egz.),
3) wykaz dorobku naukowego opublikowanego przed uzyskaniem stopnia doktora
habilitowanego sporządzony na podstawie publikacji zarejestrowanych w Bazie Publikacji
Pracowników AWF wraz z liczbą punktów (1 egz.),
4) wykaz dorobku naukowego opublikowanego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
sporządzony na podstawie publikacji zarejestrowanych w Bazie Publikacji Pracowników AWF
wraz z liczbą punktów (1 egz.),
5) analizę cytowań całego dorobku naukowego Kandydata.

V
Informacja wchodzi w życie z dniem opublikowania w systemie wewnętrznym Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Załącznik nr 1

Wrocław, dnia…………... 20…. r.

Proszę o przygotowanie przez Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu analizy bibliometrycznej
Pani/Panu……………………………………….……………………………………………………
ubiegającej/ubiegającemu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Stopień doktora został uzyskany w dniu……………………………………………………………..

Załącznik nr 2

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr ……………….…………………. w
postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
I.

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i
konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału
autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań
wieloośrodkowych).
A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie
Rok

IF

Tytuł czasopisma

KBN/MNiSW

1

…………………………………………………

2

…………………………………………………

3

…………………………………………………

4

………………………………………………....

5

…………………………………………………

itd.
Łącznie liczba prac… Łącznie liczba punktów ……………………………………………...
W czasopismach bez „impact factor”
Liczba prac …..
II.

Suma punktów …………………………………….……

Opisy przypadków – liczba prac:

A. w czasopismach z „impact factor” …..., punkty ……………………………………….
B. w czasopismach bez „impact factor” …, punkty ………………………………….…...
III. Prace poglądowe – liczba prac:
A. w czasopismach z „impact factor” …....., punkty ………………….............................
B. w czasopismach bez „impact factor” …., punkty……………………………………...
IV. Rozdziały w podręcznikach:
A. międzynarodowych, liczba ………..
B. krajowych, liczba ………….
C. Autorstwo monografii lub podręcznika
w języku angielskim, liczba…….
w języku polskim lub innym niż angielski, liczba
V. Prace popularno – naukowe i inne
Liczba …………………………………
VI. Redaktor naczelny czasopisma o zasięgu:
A. międzynarodowym
B. krajowym

VII. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii
wydawniczej
A. w języku angielskim, liczba……
B. w języku polskim, liczba……..
Łączna punktacja: IF=.............KBN / MNiSW……………..;
Informacje dodatkowe:
VIII. Liczba streszczeń:
A. ze zjazdów międzynarodowych ……. (bez punktacji)
B. ze zjazdów krajowych ……………… (bez punktacji)
IX. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism:
A. posiadających „impact factor” ………… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
X. Liczba listów do redakcji czasopism:
A. posiadających „impact factor” …….…… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
XI. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
A. w czasopismach posiadających „impact factor” ………….Łączny IF =…….
B. nie posiadających „impact factor”………………………...
Liczba cytowań (należy podać źródło) …………………………………
…………………………………..
Podpis osoby sporządzającej

Załącznik nr 3

Wrocław, dnia…………... 20….. r.

Proszę o przygotowanie przez

Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania

Fizycznego we Wrocławiu analizy bibliometrycznej
Pani/Panu……………………………………….……………………………………………………
ubiegającej/ubiegającemu się o nadanie tytułu naukowego profesora.
Stopień doktora habilitowanego został uzyskany w dniu….………………………………………..

Załącznik nr 4

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr ……………….…………………. w
postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.
Dorobek przedhabilitacyjny
I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych,
prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w
dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych).
A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie
Rok

IF

Tytuł czasopisma

KBN/MNiSW

1

…………………………………………………

2

…………………………………………………

3

…………………………………………………

4

………………………………………………....

5

…………………………………………………

itd.
Łącznie liczba prac… Łącznie liczba punktów ……………………………………………...
B. W czasopismach bez „impact factor”
Liczba prac …..

Suma punktów …………………………………….……

II. Opisy przypadków – liczba prac:
A. w czasopismach z „impact factor” …..., punkty ……………………………………….
B. w czasopismach bez „impact factor” …, punkty ………………………………….…...
III. Prace poglądowe – liczba prac:
A. w czasopismach z „impact factor” …....., punkty ………………….............................
B. w czasopismach bez „impact factor” …., punkty……………………………………...
IV. Rozdziały w podręcznikach:
A. międzynarodowych, liczba ………..
B. krajowych, liczba ………….
C. Autorstwo monografii lub podręcznika
w języku angielskim, liczba…….
w języku polskim lub innym niż angielski, liczba

V. Prace popularno – naukowe i inne

Liczba …………………………………
VI. Redaktor naczelny czasopisma o zasięgu:
A. międzynarodowym
B. krajowym
VII. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii
wydawniczej
A. w języku angielskim, liczba……
B. w języku polskim, liczba……..
Łączna punktacja: IF=.............KBN / MNiSW……………..;
Informacje dodatkowe:
VIII. Liczba streszczeń:
A. ze zjazdów międzynarodowych ……. (bez punktacji)
B. ze zjazdów krajowych ……………… (bez punktacji)
IX. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism:
A. posiadających „impact factor” ………… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
X. Liczba listów do redakcji czasopism:
A. posiadających „impact factor” …….…… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
XI. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
A. w czasopismach posiadających „impact factor” ……….Łączny IF =…….
B. nie posiadających „impact factor”………………………...
Liczba cytowań (należy podać źródło) …………………………………
…………………………………..
Podpis osoby sporządzającej

Załącznik nr 5

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr ……………….…………………. w
postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.
Dorobek po habilitacji
I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych,
prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w
dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych).
A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie
Rok

IF

Tytuł czasopisma

KBN/MNiSW

1

…………………………………………………

2

…………………………………………………

3

…………………………………………………

4

………………………………………………....

5

…………………………………………………

itd.
Łącznie liczba prac… Łącznie liczba punktów ……………………………………………...
B. W czasopismach bez „impact factor”
Liczba prac …..

Suma punktów …………………………………….……

II. Opisy przypadków – liczba prac:
A. w czasopismach z „impact factor” …..., punkty ……………………………………….
B. w czasopismach bez „impact factor” …, punkty ………………………………….…...
III. Prace poglądowe – liczba prac:
A. w czasopismach z „impact factor” …....., punkty …………………..............................
B. w czasopismach bez „impact factor” …., punkty……………………………………...
IV. Rozdziały w podręcznikach:
A. międzynarodowych, liczba ………..
B. krajowych, liczba ………….
C. Autorstwo monografii lub podręcznika
w języku angielskim, liczba…….
w języku polskim lub innym niż angielski, liczba

V. Prace popularno – naukowe i inne
Liczba …………………………………

VI. Redaktor naczelny czasopisma o zasięgu:
A. międzynarodowym
B. krajowym
VII. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii
wydawniczej
A. w języku angielskim, liczba……
B. w języku polskim, liczba……..
Łączna punktacja: IF=.............KBN / MNiSW……………..;
Informacje dodatkowe:
VIII. Liczba streszczeń:
A. ze zjazdów międzynarodowych ……. (bez punktacji)
B. ze zjazdów krajowych ……………… (bez punktacji)
IX. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism:
A. posiadających „impact factor” ………… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
X. Liczba listów do redakcji czasopism:
A. posiadających „impact factor” …….…… Łączny IF=
B. nie posiadających „impact factor” ………
XI. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
A. w czasopismach posiadających „impact factor” ………….Łączny IF =…….…….
B. nie posiadających „impact factor”………………………...
Liczba cytowań (należy podać źródło) …………………………………
…………………………………..
Podpis osoby sporządzającej

