
 

Tabela punktacji poszczególnych typów publikacji 
 

 
 

Typ publikacji 
Liczba punktów 

Nauki ścisłe 

Liczba punktów 

Nauki 
humanistyczne, 

społeczne i 
teologiczne 

Artykuł opublikowany w latach 2019-2021 w czasopiśmie 
będącym w najnowszym wykazie czasopism punktowanych. 

20-200 20-200 

Artykuł opublikowany w latach 2017-2018 w czasopiśmie 
będącym w wykazie czasopism punktowanych z 2017 r. 

1-50 1-50 

Artykuł recenzyjny opublikowany w latach 2017-2021 w 
czasopismach z wykazu (dla publikacji z lat 2017-2018 
obowiązuje wykaz z 2017 roku, a dla publikacji z lat 2019-
2021 - najnowszy wykaz czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych). 

50% punktacji 
przypisanej 
czasopismu na 
właściwym wykazie 
czasopism 
punktowanych 

50% punktacji 
przypisanej 
czasopismu na 
właściwym wykazie 
czasopism 
punktowanych 

Monografia opublikowana w wydawnictwie z I poziomu 
wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 
naukowe  

80 100 

Monografia opublikowana w wydawnictwie z II poziomu 
wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 
naukowe  

200 300 

Przekład lub edycja źródeł opublikowane w formie 
monografii, rozdziału w monografii lub redakcji monografii 
naukowej. 

50% punktacji 
przypisanej dla 
monografii 

50% punktacji 
przypisanej dla 
monografii 

Edycja źródeł opublikowana w formie monografii, redakcji 
monografii lub rozdziału w monografii powstała w wyniku 
realizacji projektu finansowanego  

a) przez Narodowe Centrum Nauki, 

b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 

c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 

d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania 
badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu 
związanego z wdrażaniem takiego programu. 

100% punktacji 
przypisanej dla 
monografii 

100% punktacji 
przypisanej dla 
monografii 

Redakcja monografii opublikowanej w wydawnictwie z I 
poziomu 

20 20 

Redakcja monografii opublikowanej w wydawnictwie z II 
poziomu 

100 150 

Rozdział monografii opublikowanej w wydawnictwie z I 
poziomu 

20 20 

Rozdział monografii opublikowanej w wydawnictwie z II 
poziomu 

50 75 

Materiały konferencyjne z lat 2017-2021 opublikowane w 
recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji 

20-200 20-200 



naukowej umieszczone w najnowszym wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych1. 

Materiały konferencyjne z lat 2017-2018 indeksowane w Web 
of Science Core Collection. 

15 15 

Artykuł z lat 2017-2018 z czasopisma będącego spoza wykazu 
czasopism punktowanych z 2017, ale indeksowanego w bazie 
Web of Science lub Scopus, o ile czasopismo posiada status 
czasopisma aktywnego. 

15 15 

Redakcja monografii opublikowanej w wydawnictwie spoza 
wykazu. 

5 5 

Rozdział z monografii opublikowanej w wydawnictwie spoza 
wykazu. 

5 5 

Artykuł naukowy opublikowany w latach 2019-2021 w 
czasopiśmie spoza wykazu 

5 5 

Artykuł z lat 2017-2018 opublikowany w czasopiśmie spoza 
wykazu i nieindeksowany w bazach Web of science Core 
Collection oraz Scopus. 

brak punktacji brak punktacji 

Nie punktuje się: abstraktów, streszczeń, posterów, prezentacji, plakatów naukowych, monograficznych 
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów 
opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników, wznowień monografii naukowych. 

 

 
 

 
1 Jeśli materiały konferencyjne będą uwzględnione zarówno w wykazie czasopism i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych, jak i Web of Science Core Collection, wówczas wzięta będzie 
pod uwagę wyższa punktacja 


