
Ściąga z liczenia punktów – Ewaluacja 2017-2021

Ewaluacja obejmuje 5 lat, tj. lata 2017-2021. Liczba udziałów jednostkowych (tzw. slotów)
wynosi  cztery.  Połowę  udziału  powinny  stanowić  artykuły  z  czasopism (wyjątek  stanowią
wyłącznie monografie i rozdziały w monografiach  opublikowanych przez wydawnictwa z poziomu II,
więcej zob. tabela). 

Udziały  jednostkowe  w  slotach  oraz  wartość  punktową  w  przypadku  publikacji
wieloautorskich najłatwiej obliczyć za pomocą kalkulatorów do obliczania slotów i punktów
dostępnych w Internecie na stronach niektórych uczelni ekonomicznych (np. WNE UMK w
Toruniu albo UE w Katowicach). Warto przy tym pamiętać,  że wymagana w kalkulatorze
liczba „k” (określana też jako liczba autorów z jednostkodyscypliny) oznacza liczbę osób,
którzy zgłosili daną publikację do ewaluacji w tym samym podmiocie (tu: UWr) i dyscyplinie
naukowej. 

Wykazy czasopism i wydawnictw cytowane w poniższej tabeli znajdują się na stronie: 
http://wfil.uni.wroc.pl/ewaluacja/ 

Typ publikacji Punkty 

Artykuł w czasopiśmie 
z l. 2017-2018

Zgodnie z wykazami czasopism punktowanych MNiSW (listy A,
B, C)
---------------------
Uwaga: jeśli czasopisma nie ma na żadnej liście, to:
- 1 p. (nie ma na liście, nie ma w Scopusie, nie ma w Web of 
Science)
- 15 p. (nie ma na liście, ale  w roku opublikowania artykułu 
czasopismo było ujęte w Scopusie albo Web of Science)

Artykuł w czasopiśmie 
z l. 2019-2021

Zgodnie z aktualnym wykazem (ostatni z 18.02.2021)
----------------
Uwaga: jeśli czasopisma nie ma na liście – 5 p. 

Monografie naukowe 
(„muszą posiadać 
aparat naukowy 
charakterystyczny dla 
danej dyscypliny)

Zgodnie z aktualnym wykazem wydawnictw (ostatni z 
22.07.2021): 
- 300 p. (za monografię opublikowaną w wydawnictwie z tzw. 
poziomu II – Cambridge, Columbia, Oxford itp.)
- 120 p. (wydawnictwo z poziomu I – WUWr, Universitas, Atut, 
SBP, L. Marszałek itp. )
- 20 p. (jeśli wydawnictwa nie ma na liście)

Redakcja monografii Zgodnie z aktualnym wykazem wydawnictw: 
- 150 p. (za redakcję monografii opublikowanej w wydawnictwie
z poziomu II)
- 40 p. (w wydawnictwie z poziomu I)
- 10 p. (jeśli wydawnictwa nie ma na liście)

Rozdział w monografii Zgodnie z aktualnym wykazem wydawnictw: 

http://wfil.uni.wroc.pl/ewaluacja/


(czyli publikacji 
zbiorowej)

- 75 p. (za rozdział ujęty w monografii opublikowanej w 
wydawnictwie z poziomu II)
- 20 p. (wydawnictwo z poziomu I)
- 5 p. (jeśli wydawnictwa nie ma na liście)

Artykuły recenzyjne 
(opatrzone przypisami, 
bibliografią lub innym 
właściwym dla danej 
dyscypliny aparatem 
naukowym)  

50% wartości punktowej za artykuł opublikowany w czasopiśmie
z listy. 

Uwaga: nie uwzględnia się recenzji opublikowanych w 
czasopismach spoza listy. 

Przekład dzieł istotnych
dla nauki i kultury z j. 
obcego na j. polski i 
odwrotnie
recenzowany i 
opatrzony przypisami, 
bibliografią lub innym 
właściwym dla danej 
dyscypliny naukowej 
aparatem naukowym 

50% wartości punktowej za monografię, rozdział w monografii 
lub redakcję monografii naukowej

Edycje naukowe 
tekstów źródłowych

50% wartości punktowej za monografię, rozdział w monografii 
lub redakcję monografii naukowej
-----------------------------------
Uwaga: 100% wartości punktowej przysługuje edycjom, które 
powstały w wyniku realizacji projektu finansowanego przez 
NCN, FNP, NPRH albo w ramach programu ramowego w 
zakresie wspierania badań i innowacji UE lub projektu 
związanego z wdrażaniem takiego programu.
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