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Nowelizacja zasad punktowania
publikacji w czasopismach naukowych
i monograÞi naukowych
W artykule przedstawiono krótkÈ historiÚ zmian prawnych dotyczÈcych publikowania,
opierajÈc siÚ na ustawach, rozporzÈdzeniach i komunikatach. NastÚpnie zaprezentowano
ogólne uwarunkowania prawne w zakresie publikowania, przedstawiajÈc zagadnienie
jednostki naukowej, aÞliacji, maksymalnej moĝliwej liczby publikacji przedstawianej do
kompleksowej oceny jednostki oraz grupy nauk. W kolejnej czÚĂci przedstawiono zasady
punktowania publikacji w czasopismach naukowych oraz zasady podziaïu punktów
w przypadku wspóïautorstwa. Na koñcu zaprezentowano zasady punktowania monograÞi
naukowych.
Sïowa kluczowe: punktowanie publikacji, czasopisma naukowe, monograÞe naukowe

Wprowadzenie
Po ponad dwóch latach uksztaïtowaïy siÚ nowe zasady punktowania publikacji w czasopismach naukowych (a obecnie takĝe innych publikacji) oraz monograÞi naukowych.
Wprowadzono zmiany, ale zachowano podstawowe tzw. parametry (choÊ zmieniono punktacjÚ), z niektórych parametrów zrezygnowano, inne zaĂ dodano.
Na podstawie ustawy z 30.04.2010 Przepisy wprowadzajÈce ustawy reformujÈce system nauki, w dniu 1.10.2010 weszïa w ĝycie ustawa z 30.04.2010 o zasadach Þnansowania nauki, zastÚpujÈc poprzedniÈ ustawÚ z 8.10.2004 o zasadach Þnansowania nauki
(Ustawa… 2010a; Ustawa… 2010b). Tym samym staïy siÚ nieobowiÈzujÈce (ze wzglÚdu na
uchylonÈ podstawÚ prawnÈ) wydane na jej podstawie trzy rozporzÈdzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Ărodków Þnansowych na dziaïalnoĂÊ statutowÈ,
dotyczÈce m.in. punktowania publikacji w czasopismach i monograÞi naukowych, i wydawanych na ich podstawie komunikatów w sprawie wykazów czasopism naukowych (RozporzÈdzenie… 2007; RozporzÈdzenie… 2009, RozporzÈdzenie… 2010; Ustawa… 2004).
Do nowej ustawy (z 2010 roku) nie wydano jednak odpowiedniego rozporzÈdzenia bÚdÈcego podstawÈ okreĂlania punktów za publikacje (rozpoczÚto dopiero prace nad opraco-
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wywaniem nowych kryteriów i parametrów). Z prawnego punktu widzenia stare przepisy
juĝ nie obowiÈzywaïy, a nowe nie zostaïy jeszcze wydane. Jednak przy liczeniu punktów za
publikacjÚ powszechnie przyjmowano dotychczasowe przepisy, niekiedy byÊ moĝe nawet
nie wiedzÈc, ĝe juĝ nie obowiÈzujÈ.
Dopiero 13.07.2012 (na podstawie wspomnianej ustawy z 2010 o zasadach Þnansowania nauki) wydano rozporzÈdzanie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym, dotyczÈce m.in. punktowania za publikacje (RozporzÈdzenie… 2012;
Ustawa… 2010a). Znane juĝ byïy zasady punktowania monograÞi naukowych, ogïoszone
w ww. rozporzÈdzeniu. CiÈgle jednak nie wydawano komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych. Nadal nie byïo wiÚc wiadomo, które czasopisma sÈ punktowane i ile
punktów przysïuguje za opublikowanie w nich artykuïu.
Na podstawie wspomnianego rozporzÈdzenia, w dniu 17.09.2012 wydano komunikat
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbÈ punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. ZaïÈcznikiem do tego komunikatu byï wykaz czasopism
naukowych (Komunikat… 2012b). Na podstawie rozporzÈdzenia moĝna byïo wnioskowaÊ,
iĝ punktacja ta obowiÈzuje za rok 2012 (RozporzÈdzenie… 2012). Nie wspomniano jednak,
jaka punktacja obowiÈzuje za rok 2011, a wïaĂciwie takĝe koniec roku 2010, dokïadnie
od 1.10.2010 do 31.12.2011(kiedy nie obowiÈzywaïy ĝadne przepisy). SprawÚ rozstrzygnÈï dopiero kolejny komunikat (z 21.12.2012), w którym ogïoszono znowelizowany wykaz
czasopism naukowych, z zaznaczeniem, ĝe bÚdzie on obowiÈzywaï za rok 2011 i 2012
podczas przeprowadzania oceny jednostek naukowych w roku 2013 (Komunikat… 2012c).
Ocena ta bÚdzie obejmowaïa lata 2009–2012. Za rok 2009 do oceny jednostki bÚdzie stosowany wykaz czasopism naukowych z roku 2009, natomiast do oceny za rok 2010 –
z roku 2010 (Pytania… 2013).
Obecnie funkcjonujÈce podstawy prawne dotyczÈce punktowania publikacji w czasopismach naukowych i monograÞi naukowych przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1
Prawne podstawy punktowania publikacji w czasopismach naukowych
i monograÞi naukowych
Ustawa z 30.04.2010
Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące
system nauki

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 21.12.2012 w sprawie wykazu
czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikacje
w tych czasopismach

czasopisma
naukowe

Ustawa z 30.04.2010
o zasadach finansowania
nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 13.07.2012
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym

monografie
naukowe

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Komunikat… 2012c; RozporzÈdzenie… 2012; Ustawa… 2010a; Ustawa…
2010b.
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Ogólne uwarunkowania prawne w zakresie publikowania
Publikowanie w czasopismach naukowych i wydawanie monograÞi naukowych zaliczane jest do osiÈgniÚÊ naukowych i twórczych przy kompleksowej ocenie jednostki naukowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, i zwiÈzane jest z przyznawaniem
jednostce kategorii naukowej (RozporzÈdzenie… 2012).
Jednostkami naukowymi sÈ jednostki prowadzÈce w sposób ciÈgïy badania naukowe
lub prace rozwojowe i zaliczajÈ siÚ do nich: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty
badawcze, miÚdzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrÚbnych przepisów, dziaïajÈce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia UmiejÚtnoĂci oraz inne jednostki organizacyjne, wczeĂniej niewymienione, posiadajÈce osobowoĂÊ
prawnÈ i siedzibÚ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiÚbiorcy posiadajÈcy status centrum badawczo-rozwojowego (Ustawa… 2010a).
AÞliacja jest wskazaniem przez autora lub wspóïautora publikacji w czasopiĂmie naukowym lub monograÞi naukowej jednostki naukowej lub jednostek naukowych jako miejsca
realizacji badañ naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowiÈ podstawÚ opracowania publikacji lub monograÞi naukowej. Przy kompleksowej ocenie jednostki naukowej
nie sÈ uwzglÚdniane: publikacje w czasopiĂmie naukowym lub monograÞe naukowe (w tym
publikacje i monograÞe wieloautorskie) wykazane wiÚcej niĝ raz, monograÞe naukowe i rozdziaïy w monograÞi naukowej wykazane jednoczeĂnie (jako ta sama pozycja), ta sama
publikacja naukowa lub monograÞa naukowa wykazana przez róĝne jednostki naukowe
(z wyïÈczeniem publikacji i monograÞi wieloautorskich) oraz publikacje lub monograÞe naukowe niezgodne z aÞliacjÈ podanÈ przez ich autora lub autorów (RozporzÈdzenie… 2012).
Waĝona liczba publikacji naukowych oraz monograÞi naukowych1, uwzglÚdnianych
przy kompleksowej ocenie jednostki naukowej, nie moĝe byÊ wiÚksza niĝ 3N, gdzie N
jest ĂredniÈ arytmetycznÈ, z okresu objÚtego ankietÈ, liczby pracowników zatrudnionych
w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badañ naukowych lub prac
rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na peïny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do caïorocznego okresu zatrudnienia i ustalanÈ na podstawie corocznie skïadanych przez pracowników oĂwiadczeñ do celów ubiegania siÚ o przyznanie Ărodków
Þnansowych na dziaïalnoĂÊ statutowÈ. LiczbÚ 3N pomniejsza siÚ o liczbÚ 2N0, gdzie N0 jest
liczbÈ pracowników, w przeliczeniu na peïny wymiar czasu pracy, uwzglÚdnianych przy
okreĂlaniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez caïy czas podlegajÈcy ocenie i nie byli autorami lub wspóïautorami publikacji naukowych oraz monograÞi
naukowych (szerzej: osiÈgniÚÊ naukowych lub twórczych). Liczba N0 nie obejmuje pracowników inĝynieryjno-technicznych. Do publikacji w czasopismach naukowych i monograÞi naukowych zalicza siÚ publikacje i monograÞe tych autorów lub wspóïautorów, którzy
zostali uwzglÚdnieni przy okreĂlaniu liczby N i wskazali danÈ jednostkÚ naukowÈ w aÞliacji.
Zaleĝnie od grupy nauk (tabela 1) przypisywane sÈ róĝne parametry w zakresie publikacji w czasopismach naukowych i monograÞi naukowych (por. tabela 2 i tabela 4) (RozporzÈdzenie… 2012).
1

Liczba ta dotyczy równieĝ kilku innych parametrów osiÈgniÚÊ naukowych i twórczych (RozporzÈdzenie… 2012),
niebranych pod uwagÚ w dalszej czÚĂci artykuïu ze wzglÚdu na jego charakter.
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Tabela 1
Grupy nauk do kompleksowej oceny jednostki naukowej
Grupa nauk

Dziedzina nauk / sztuk

Humanistyczne i spoïeczne

Humanistyczne, teologiczne, spoïeczne, ekonomiczne i prawne

¥cisïe i inĝynierskie

Matematyczne, Þzyczne, chemicznea) i techniczneb)

Nauki o ĝyciu

Biologiczne, o Ziemic), rolnicze, leĂne, weterynaryjne, medyczne,
farmaceutyczne, o zdrowiu i o kulturze Þzycznej

Nauki o sztuce i twórczoĂci artystycznej Nauki o sztuce (z dziedziny nauk humanistycznych), sztuki
Þlmowe, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne, sztuki teatralned)
a)

Nauki matematyczne, Þzyczne, chemiczne naleĝÈ do obszaru nauk Ăcisïych.
Nauki techniczne naleĝÈ do obszaru nauk technicznych, i sÈ tutaj okreĂlone jako inĝynierskie.
c)
Nauki biologiczne i o Ziemi naleĝÈ do obszaru nauk przyrodniczych.
d)
Sztuki Þlmowe, muzyczne, plastyczne i teatralne naleĝÈ do obszaru sztuki.
b)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: RozporzÈdzenie… 2011b; RozporzÈdzenie… 2012.

Punktowanie publikacji w czasopismach naukowych
Zgodnie z rozporzÈdzeniem z 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego ogïasza w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, nie rzadziej niĝ raz w roku, wykaz czasopism
naukowych wraz z liczbÈ punktów przyznawanych za publikacjÚ w tych czasopismach.
Wykaz ten skïada siÚ z trzech czÚĂci: A – czasopisma posiadajÈce wspóïczynnik wpïywu
Impact Factor (IF), znajdujÈce siÚ w bazie Journal Citation Reports (JCR), B – nieposiadajÈce tego wspóïczynnika oraz C – znajdujÈce siÚ w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH) (RozporzÈdzenie… 2012).
Wykaz ten jest wynikiem prac specjalistycznego zespoïu, powoïywanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego, który nadzoruje, ocenia i przedstawia ministrowi propozycjÚ liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe w czasopismach objÚtych
wykazem. Dla czasopism z czÚĂci A i C wykazu podstawÈ przyznawania punktów byïy odpowiednio: Impact Factor i baza ERIH. Natomiast dla czasopism nieposiadajÈcych Impact
Factor (sÈ to w zdecydowanej wiÚkszoĂci czasopisma wydawane w Polsce), umieszczane
nastÚpnie w czÚĂci B wykazu, do oceny, poza innymi kryteriami i parametrami, przyjÚto
wiele kryteriów, majÈcych na celu umiÚdzynarodowienie czasopisma. SÈ nimi m.in.: indeksacja w zagranicznych bazach danych, zagraniczna aÞliacja autorów, zagraniczni recenzenci, jÚzyk publikacji, osoby z zagranicy w radzie naukowej czasopisma (Komunikat…
2012a).
Kaĝda czÚĂÊ wykazu czasopism naukowych skïada siÚ z nastÚpujÈcych kolumn: lp.,
tytuï czasopisma, nr ISSN oraz liczba punktów za publikacjÚ (Komunikat… 2012b; Komunikat… 2012c). W najnowszym wykazie czasopism naukowych, opublikowanym 21.12.2012
w czÚĂci A wykazu znajduje siÚ 10230 czasopism, w czÚĂci B – 1854 czasopisma i w czÚĂci
C – 4337 czasopisma (Komunikat… 2012c). PunktacjÚ za publikacjÚ w czasopismach z po-
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szczególnych czÚĂci wykazu czasopism naukowych przedstawiono w tabeli 2. Za publikacjÚ w czasopiĂmie naukowym przyznaje siÚ liczbÚ punktów, jaka obowiÈzywaïa wedïug
wykazu opublikowanego na koniec danego roku kalendarzowego, w którym ukazaïa siÚ
publikacja (RozporzÈdzenie… 2012).
Tabela 2
Punktacja za publikacjÚ w czasopismach naukowych
Parametr

Liczba punktów

Publikacja w czasopiĂmie naukowym posiadajÈcym wspóïczynnik wpïywu Impact
Factor (IF), znajdujÈcym siÚ w bazie Journal Citation Report (JCR), wymienionym
w czÚĂci A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego

15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 lub
50 pkt

Publikacja w czasopiĂmie naukowym nieposiadajÈcym wspóïczynnika wpïywu Impact
Factor (IF), wymienionym w czÚĂci B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 lub 10 pkt

Publikacja w czasopiĂmie naukowym znajdujÈcym siÚ w bazie European Reference
Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w czÚĂci C wykazu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyĝszegoa)

10, 12 lub 14 pkt

Publikacja o objÚtoĂci co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego w innym zagranicznym
czasopiĂmie naukowym w jÚzyku podstawowym dla danej dyscypliny lub w jÚzyku
kongresowyma)

4 pkt

Publikacja w recenzowanych materiaïach z konferencji naukowej, uwzglÚdnionej
w Web of Science; liczba punktów odpowiada najwyĝej punktowanej publikacji w czasopiĂmie naukowym krajowym nieposiadajÈcym wspóïczynnika wpïywu Impact Factor
(IF), wymienionym w czÚĂci B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszegob)

maksymalnie
10 pkt

a)
b)

Tylko dla grupy nauk humanistycznych i spoïecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczoĂci artystycznej.
Tylko dla grupy nauk Ăcisïych i inĝynierskich oraz grupy nauk o ĝyciu.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Komunikat… 2012a; Komunikat… 2012b; Komunikat… 2012c; RozporzÈdzenie… 2012.

W porównaniu do poprzednio opublikowanego wykazu czasopism naukowych (z roku
2010) punktacja za publikacjÚ z czÚĂci A wykazu zostaïa podniesiona (choÊ oczywiĂcie nie
musi dotyczyÊ wszystkich i tych samych czasopism) i rozszerzona (wtedy byïo to – 13, 20,
27, 32 lub 40 pkt, a obecnie – 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 lub 50 pkt). Pozostawiono takĝe jej
skokowy charakter. Zupeïnie inaczej wyglÈda natomiast punktacja za publikacjÚ w czasopiĂmie z czÚĂci B wykazu czasopism naukowych. WczeĂniej miaïa ona charakter skokowy
i przyjmowaïa wartoĂci – 1, 2, 6 i 9 pkt, a obecnie moĝe to byÊ kaĝda liczba z zakresu od 1
do 10 pkt (RozporzÈdzenie… 2010; Pigïowski 2011).
W bazie ERIH z 2011 roku (pierwsza zostaïa opublikowana w 2007 roku) (ESF 2013)
znajdujÈ siÚ czasopisma z zakresu nauk humanistycznych z nastÚpujÈcych dziedzin: antropologia, Þlologia klasyczna, spoïeczna i kulturowa toĝsamoĂÊ pïci (tzw. gender studies),
historia, ÞlozoÞa nauki, jÚzykoznawstwo, literatura, muzykologia, badania nad pedagogikÈ
i edukacjÈ, ÞlozoÞa oraz psychologia (ESF 2013; Pigïowski 2011). Czasopisma te mogÈ
otrzymaÊ kategoriÚ NAT lub podkategoriÚ INT1 i INT2 (w ramach kategorii INT) (ESF 2013).
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Kategoria NAT odpowiada 10 pkt, podkategoria INT2 – 12 pkt, a podkategoria INT1 – 14
pkt (Komunikat… 2012a). Kategoria NAT obejmuje czasopisma europejskie o uznanym
znaczeniu naukowym w okreĂlonej dziedzinie. NajczÚĂciej sÈ one ograniczone jÚzykowo,
przeznaczone dla krajowej spoïecznoĂci czytelników i rzadko cytowane poza krajem wydania. Kategoria INT obejmuje czasopisma zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie,
regularnie cytowane na Ăwiecie, o znaczÈcej (INT2) lub wysokiej (INT1) rozpoznawalnoĂci
i wpïywie na Ărodowisko naukowe w róĝnych dziedzinach i krajach. W obecnej bazie ERIH
nie znalazïy siÚ jeszcze czasopisma z takich dziedzin jak: archeologia, sztuka i historia
sztuki oraz nauki o religii (ESF 2013). Baza ta nie obejmuje natomiast w ogóle czasopism
np. z zakresu nauk ekonomicznych czy Ăcisïych (Pigïowski 2011). CzÚĂÊ C wykazu czasopism naukowych zostaïa wprowadzona po raz pierwszy (Komunikat… 2012b; Komunikat…
2012c). W poprzednim wykazie czasopism naukowych nie istniaïa bowiem opublikowana
w obecnym ksztaïcie czÚĂÊ C, obejmujÈca czasopisma naukowe znajdujÈce siÚ w bazie
European Reference Index for the Humanities (ERIH). Jednak w rozporzÈdzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego z 25.05.2010 zmieniajÈcego rozporzÈdzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Ărodków Þnansowych na dziaïalnoĂÊ statutowÈ wskazano na tÚ bazÚ i okreĂlono sposób punktowania publikacji, zaleĝnie od kategorii,
w której znalazïo siÚ dane czasopismo naukowe: kategoria C (zasiÚg lokalny, 10 pkt), kategoria B (zasiÚg regionalny, 15 pkt) kategoria A (zasiÚg ogólnoĂwiatowy, 20 pkt) (RozporzÈdzenie… 2010; Pigïowski 2011). Kategorie C, B i A odpowiadajÈ obecnie przyjÚtym
kategoriom NAT, INT2 i INT1.
W obecnie obowiÈzujÈcym wykazie czasopism naukowych przyjÚto nowy parametr –
publikacja o objÚtoĂci co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego2 w innym zagranicznym
czasopiĂmie naukowym w jÚzyku podstawowym dla danej dyscypliny lub w jÚzyku kongresowym3 (4 pkt). Parametr ten dotyczy tylko grupy nauk humanistycznych i spoïecznych
oraz nauk o sztuce i twórczoĂci artystycznej (RozporzÈdzenie… 2012).
Wprowadzono takĝe inny parametr, tylko dla grupy nauk Ăcisïych i inĝynierskich oraz
nauk o ĝyciu. SÈ to publikacje w recenzowanych materiaïach z konferencji naukowej,
uwzglÚdnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyĝej punktowanej publikacji w czasopiĂmie naukowym krajowym nieposiadajÈcym wspóïczynnika wpïywu Impact
Factor (IF). Jest to czÚĂÊ B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego, stÈd teĝ za takÈ
publikacjÚ moĝna otrzymaÊ maksymalnie 10 pkt (RozporzÈdzenie… 2012).
UsuniÚto natomiast nastÚpujÈce parametry: redaktor naczelny czasopisma naukowego
(podwójna liczba punktów przypisanych czasopismu), publikacja w czasopiĂmie zagranicznym (adres redakcji poza PolskÈ), nieposiadajÈcym IF opublikowanego przez JCR, wydawanym w jÚzyku innym niĝ angielski (1 pkt) i wydawanym w jÚzyku angielskim (2 pkt) (RozporzÈdzenie… 2012; Pigïowski 2011).
2
3

Arkusz wydawniczy to 40 tys. znaków ze spacjami (Wielka Encyklopedia… 2001).

Termin „jÚzyk kongresowy” nie jest stosowany w RozporzÈdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego z 13.07.2012
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Tutaj jednak przyjÚto go dla
zwiÚkszenia czytelnoĂci tabeli 2 (i takĝe tabeli 4). Przez jÚzyk kongresowy autor rozumie wymieniane ïÈcznie jÚzyki: angielski,
niemiecki, francuski, hiszpañski, rosyjski lub wïoski (RozporzÈdzenie… 2012). W poprzednich rozporzÈdzeniach takĝe nie
uĝywano terminu „jÚzyk kongresowy”, ale „jÚzyk angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny” (RozporzÈdzenie… 2007;
RozporzÈdzenie… 2009; RozporzÈdzenie… 2010).

56

Marcin Pigïowski

JeĂli autor w jednej publikacji wykazuje wiele aÞliacji, punkty moĝe otrzymaÊ tylko jedna
jednostka naukowa, wskazana przez autora. Za publikacje nie uznaje siÚ artykuïów zamieszczonych w suplementach, zeszytach specjalnych, materiaïach konferencyjnych, a takĝe artykuïów popularnonaukowych i o nienaukowym charakterze. Jednostka naukowa otrzymuje
punkty przewidziane dla danej publikacji w zaleĝnoĂci od liczby autorów (tabela 3) (RozporzÈdzenie… 2012).
Tabela 3
Podziaï punktów dla jednostki naukowej za publikacjÚ naukowÈ
w zaleĝnoĂci od liczby autorów
Liczba autorów
Do 10 autorów

Liczba punktów
100% pkt
100% pkt, jeĂli co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki

Powyĝej 10 autorów

75% pkt, jeĂli co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki
50% pkt, jeĂli mniej niĝ 10% autorów jest pracownikami jednostki

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: RozporzÈdzenie… 2012.

Punktowanie monograÞi naukowych
MonograÞami sÈ w szczególnoĂci: edycje tekstów ěródïowych, leksykograÞe, atlasy
i mapy wieloaspektowe, tïumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania
krytyczne tekstów literackich, sïowniki biograÞczne i bibliograÞczne, bibliograÞe, katalogi
zabytków (RozporzÈdzenie… 2012). DeÞnicja monograÞi naukowej zostaïa wiÚc w znaczÈcym stopniu doprecyzowana i rozszerzona w porównaniu z deÞnicjami podawanymi
w poprzednio wydawanych rozporzÈdzeniach.
W zakresie grupy nauk humanistycznych i spoïecznych oraz grupy nauk o sztuce
i twórczoĂci artystycznej monograÞÈ naukowÈ jest takĝe opracowanie naukowe, zawierajÈce spójne tematycznie referaty wygïoszone na konferencji lub konferencjach naukowych,
zaliczane do osiÈgniÚÊ naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeĂli speïnia jednoczeĂnie nastÚpujÈce warunki: jest spójna tematycznie i recenzowana, zawiera bibliograÞÚ
naukowÈ, ma co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, jest opublikowana jako ksiÈĝka lub
odrÚbny tom i przedstawia zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Nie zalicza siÚ natomiast do osiÈgniÚÊ naukowych i twórczych jednostki naukowej monograÞcznych artykuïów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podrÚczników akademickich, powieĂci,
zbiorów poezji, zbiorów opowiadañ i reportaĝy, pamiÚtników i dzienników oraz wznowieñ
monograÞi naukowych. Do osiÈgniÚÊ jednostki naukowej zalicza siÚ takĝe rozdziaï w monograÞi naukowej stanowiÈcy opracowanie naukowe o objÚtoĂci co najmniej 0,5 arkusza
wydawniczego lub odrÚbne mapy (RozporzÈdzenie… 2012). Dotychczas podrÚcznik aka-
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demicki4 i monograÞa naukowe byïy traktowane jako terminy wrÚcz toĝsame (bo pisane
zawsze ïÈcznie). Obecnie podrÚcznik akademicki przestaï byÊ juĝ punktowany – wskazuje
to na dÈĝenie ustawodawcy do oddzielenia ksztaïcenia studentów od nauki. Wydawanie
monograÞi naukowych w ramach konferencji (z traktowaniem artykuïów zgïoszonych na
konferencjÚ jako kolejnych rozdziaïów monograÞi) byïo czÚsto spotykanym zjawiskiem,
jednak dopiero w obecnym rozporzÈdzeniu zostaïo zapisane. Zaleĝnie od dziedziny nauk
za rozdziaï uznawano opracowanie o objÚtoĂci 0,5 lub 1 arkusza wydawniczego, teraz zaĂ
ujednolicono to do 0,5 arkusza. W tabeli 4 przedstawiono obecnie obowiÈzujÈcÈ punktacjÚ
dotyczÈcÈ monograÞi naukowych.
Tabela 4
Punktacja za publikacjÚ w monograÞach naukowych
Parametr
Autorstwo monograÞi naukowej w jÚzyku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub
w jÚzykach kongresowycha); Autorstwo monograÞi naukowej w jÚzykach kongresowychb) c)

Liczba
punktów
25 pkt

Autorstwo monograÞi naukowej w jÚzyku polskim (jeĝeli jÚzyk polski nie jest jÚzykiem podsta- 20 pkt
wowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w jÚzyku innym niĝ jÚzyki kongresowea); Autorstwo
monograÞi naukowej w jÚzyku polskimb); Autorstwo monograÞi naukowej w jÚzyku polskim lub
w jÚzyku innym niĝ jÚzyki kongresowec)
Autorstwo rozdziaïu w monograÞi naukowej w jÚzyku podstawowym w danej dyscyplinie
naukowej lub w jÚzykach kongresowycha); Autorstwo rozdziaïu w monograÞi naukowej w jÚzykach kongresowychb) c)

5 pkt

Autorstwo rozdziaïu w monograÞi naukowej w jÚzyku polskim (jeĝeli jÚzyk polski nie jest
jÚzykiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w jÚzyku innym niĝ jÚzyki kongresowea); Autorstwo rozdziaïu w monograÞi naukowej w jÚzyku polskimb); Autorstwo rozdziaïu
w monograÞi naukowej w jÚzyku polskim lub w jÚzyku innym niĝ jÚzyki kongresowec)

4 pkt

Redakcja naukowa monograÞi naukowej wieloautorskiej w jÚzyku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w jÚzykach kongresowycha); Redakcja naukowa monograÞi naukowej
wieloautorskiej w jÚzykach kongresowychb) c)

5 pkt

Redakcja naukowa monograÞi naukowej wieloautorskiej w jÚzyku polskim (jeĝeli jÚzyk polski
nie jest jÚzykiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w jÚzyku innym niĝ jÚzyki
kongresowea); Redakcja naukowa monograÞi naukowej wieloautorskiej w jÚzyku polskimb);
Redakcja naukowa monograÞi naukowej wieloautorskiej w jÚzyku polskim lub w jÚzyku innym
niĝ jÚzyki kongresowec)

4 pkt

a)

Dla grupy nauk humanistycznych i spoïecznych.
Dla grupy nauk Ăcisïych i inĝynierskich oraz grupy nauk o ĝyciu.
c)
Dla grupy nauk o sztuce i twórczoĂci artystycznej.
b)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: RozporzÈdzenie… 2012.
4

Termin „podrÚcznik akademicki” wystÚpowaï w rozporzÈdzeniu z roku 2007 i 2009 (RozporzÈdzenie… 2007;
RozporzÈdzenie… 2009), natomiast termin „podrÚcznik autorski” wystÚpowaï w rozporzÈdzeniu z roku 2010 (RozporzÈdzenie…
2010).
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Publikacja monograÞi naukowej lub rozdziaïu w monograÞi naukowej w jÚzyku kongresowym jest punktowana wyĝej niĝ w jÚzyku polskim (odpowiednio 25 pkt i 20 pkt oraz 5 pkt
i 4 pkt) (RozporzÈdzenie… 2012). Punktacja ta zostaïa zmieniona, poniewaĝ wczeĂniej byïo
to odpowiednio: 12 pkt i 3 pkt za monograÞÚ i rozdziaï w jÚzyku polskim wobec 24 pkt i 7
pkt za monograÞÚ i rozdziaï w jÚzyku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny
(RozporzÈdzenie… 2007; RozporzÈdzenie… 2009; RozporzÈdzenie… 2010). Punktacja za
redakcjÚ naukowÈ wieloautorskiej monograÞi naukowej w jÚzyku kongresowym pozostaïa
bez zmian (5 pkt), natomiast w jÚzyku polskim zostaïa podniesiona z 3 pkt na 4 pkt (RozporzÈdzenie… 2007; RozporzÈdzenie… 2009; RozporzÈdzenie… 2010; RozporzÈdzenie…
2012).
Liczba punktów uzyskanych przez jednostkÚ naukowÈ ïÈcznie za rozdziaïy zamieszczone w wieloautorskiej monograÞi naukowej nie moĝe przekroczyÊ liczby punktów przyznawanych za tÚ monograÞÚ. JeĂli w wieloautorskiej monograÞi naukowej nie okreĂlono
autorów poszczególnych rozdziaïów, punkty przyznaje siÚ na takich samych zasadach,
jakie sÈ przyjÚte dla publikacji w czasopismach naukowych (por. tabela 3). JeĂli ta sama
osoba jest jednoczeĂnie autorem rozdziaïu / rozdziaïów w wieloautorskiej monograÞi naukowej lub jest wspóïautorem wieloautorskiej monograÞi naukowej, gdzie nie okreĂlono
autorów poszczególnych rozdziaïów, i jest jednoczeĂnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje siÚ takĝe za redakcjÚ naukowÈ (RozporzÈdzenie… 2012). Poniewaĝ ïÈczna
liczba punktów za rozdziaïy w monograÞi naukowej nie moĝe przekroczyÊ liczby punktów
za niÈ przyznawanych, autorzy z danej jednostki naukowej mogÈ w monograÞi zamieĂciÊ
najwyĝej 5 rozdziaïów (20 pkt / 4 pkt).

Podsumowanie
Parametry oceny punktowej, jakĝe waĝnej dla kaĝdego pracownika naukowego (jako
autora), nadal wydawane sÈ na podstawie ustawy o zasadach Þnansowania nauki, która
z rozwojem naukowym pracownika ma tylko poĂredni zwiÈzek. Autor jest tutaj dopiero na
drugim miejscu, poniewaĝ punktowanie stosowane jest do oceny jednostki naukowej i warunkuje otrzymanie przez niÈ mniejszych lub wiÚkszych Ărodków Þnansowych. Znacznie
bardziej wïaĂciwie byïoby poïÈczenie tej ustawy z ustawÈ o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (a takĝe innymi ustawami dotyczÈcymi nauki), np. pod nazwÈ Prawo o nauce. Zmniejszyïoby to znaczÈco rozproszenie i przeregulowanie nie tylko tych, ale takĝe innych zagadnieñ zwiÈzanych z naukÈ.
W trakcie opracowywania (przez ostatnie dwa lata) nowych zasad punktowania publikacji naukowych i monograÞi naukowych autorzy nie byli w stanie planowaÊ swojego
rozwoju naukowego w zakresie publikowania. Dodatkowym, wprowadzonym juĝ na staïe,
utrudnieniem dla kaĝdego autora jest zasada obowiÈzywania punktacji za dany rok wedïug
wykazu publikowanego pod koniec tego roku. Powinno byÊ raczej odwrotnie, poniewaĝ
za publikacjÚ w niektórych czasopismach moĝna otrzymaÊ mniej punktów niĝ siÚ planowaïo, albo nawet nie otrzymaÊ ich wcale (jeĂli czasopismo znajdzie siÚ poza wykazem).
Wprowadzenie przy poprzedniej ocenie jednostki zasady obowiÈzywania wykazu z roku
2009 do oceny za rok 2009 jest rozwiÈzaniem niekorzystnym dla autora, tym bardziej ĝe
przy wczeĂniejszej ocenie jednostek dla tego roku stosowano wykaz z roku 2010 o wyĝszej
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punktacji. SzczególnÈ uwagÚ zwraca takĝe wprowadzenie zapisu o pomniejszaniu przy
ocenie maksymalnej liczby publikacji 3N dla jednostki o 2N0, gdzie N0 jest liczbÈ pracowników niepublikujÈcych. Zmusi to jednostkÚ naukowÈ do znacznie dokïadniejszej oceny
i mobilizowania zatrudnionych pracowników.
Skala punktacji dla czasopism z czÚĂci A wykazu czasopism naukowych zostaïa nieco
podniesiona (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 lub 50 pkt, wczeĂniej 13, 20, 27, 32 lub 40 pkt),
a obniĝona zostaïa punktacja z czÚĂci C wykazu (10, 12 lub 14 pkt, wczeĂniej 10, 15 lub 20
pkt). IstotnÈ zmianÈ jest znaczÈce uelastycznienie skali punktacji dla czasopism z czÚĂci
B wykazu (kaĝda wartoĂÊ z przedziaïu od 1 do 10 pkt). PrzyjÚcie takiej skali spowodowaïo
spadek punktacji za publikacjÚ w wielu czasopismach naukowych, którym wczeĂniej przyznano 6 lub 9 pkt. Do wykazu czasopism punktowanych wprowadzono kolumnÚ z numerem ISSN. Jest to istotna zmiana, pozwalajÈca na szybszÈ i bardziej jednoznacznÈ identyÞkacjÚ czasopisma naukowego. ZnaczÈco podniesiono punktacjÚ za monograÞÚ naukowÈ
w jÚzyku polskim (z 12 do 20 pkt). Pozostaïe parametry z grupy monograÞi naukowych nie
zmieniïy siÚ zasadniczo.
UwagÚ zwraca takĝe przyjÚcie róĝnych kryteriów i parametrów zmierzajÈcych do umiÚdzynaradawiania czasopism z czÚĂci B wykazu czasopism naukowych. UmiÚdzynarodowienie sposobu wydawania czasopisma na pewno wpïynie na zmniejszenie liczby artykuïów w jÚzyku polskim (teraz w zdecydowanej przewadze zamieszczanych w wydawanych
w Polsce czasopismach naukowych) na rzecz przede wszystkim jÚzyka angielskiego,
w mniejszym stopniu innych jÚzyków kongresowych. Do publikowania w jÚzyku angielskim
stopniowo zmusi takĝe autorów duĝa róĝnica pomiÚdzy punktacjÈ czasopism z czÚĂci B
wykazu czasopism naukowych wobec czasopism z czÚĂci A, a nawet czÚĂci C wykazu.
Wyĝej punktowane czasopisma z czÚĂci B wykazu czasopism naukowych mogÈ stopniowo nakïadaÊ na autorów obowiÈzek nadsyïania artykuïów wyïÈcznie w jÚzyku angielskim,
by nastÚpnie (poprzez Journal Citation Reports) wejĂÊ do czÚĂci A wykazu. Podniosïoby
to znacznie prestiĝ czasopism wydawanych w Polsce, a ponadto polscy autorzy mieliby
wiÚksze moĝliwoĂci publikacyjne – nie musieliby zawsze przeïamywaÊ psychicznej bariery
przy wysyïaniu artykuïu do wydawanego za granicÈ, czÚsto amerykañskiego, czasopisma
z czÚĂci A wykazu czasopism naukowych. W obecnym wykazie w czÚĂci A znajduje siÚ
bowiem bardzo niewiele czasopism wydawanych w Polsce.
Dla osób ubiegajÈcych siÚ o stopieñ doktora habilitowanego, zamieszczenie artykuïów
w czasopismach z czÚĂci A wykazu staje siÚ juĝ obecnie koniecznoĂciÈ – por. (RozporzÈdzenie… 2011a). SzczególnÈ uwagÚ naleĝy tu jednak zwróciÊ na nauki spoïeczne (w tym
ekonomiczne). Z jednej strony brak takich czasopism wydawanych Polsce (i przez to koniecznoĂÊ zgïaszania artykuïów do czasopism zagranicznych) moĝe byÊ istotnym utrudnieniem. Z drugiej jednak strony konieczne dla mïodych pracowników nauki jest bardzo
dobre poznanie jÚzyka angielskiego ze szczególnym uwzglÚdnieniem dziedziny, którÈ siÚ
zajmujÈ. Ponadto, naleĝy w Polsce poïoĝyÊ nacisk na prowadzenie rzeczywistych badañ,
a nie tylko pisanie artykuïów teoretycznych (zestawieniowych, przeglÈdowych), stanowiÈcych bezwzglÚdnÈ wiÚkszoĂÊ. Takich artykuïów nie zamieszcza siÚ raczej w czasopismach
z czÚĂci A wykazu. Tak wiÚc, bez istotnej zmiany (przekierowania siÚ autorów z teorii na
badania z zastosowaniem statystki) nauki spoïeczne w Polsce nie bÚdÈ w stanie siÚ nigdy
rozwinÈÊ, a cytowalnoĂÊ polskich autorów nadal bÚdzie bardzo niska.
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