
ZASADY PUNKTACJI SYSTEMU SKEP 

 

1. Zastosowany w bazie SKEP podział publikacji na kategorie oraz zasady punktacji są 

zgodne z zasadami ogłoszonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 13 lipca 2012 r.  

 

2. Pozostałe kategorie publikacji - nie wymienione w załączniku do rozporządzenia 

otrzymują 0 punktów. 

 

3. Prezentowany jest podwójny sposób naliczania punktacji za publikację: z podziałem 

na współautorów (kolor niebieski) oraz nie uwzględniający tego podziału (kolor 

zielony). 

 

4. W okrągłym nawiasie podano średnią wartość obliczoną dla każdej kategorii 

osiągnięć. 

 

5.         Przy publikacjach wieloautorskich, wartość punktowa publikacji naliczana jest w 

zależności od liczby autorów:  

             - do 10 autorów - 100% 

             - powyżej 10 autorów: 

 100%  punktów - gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki 

   75 % punktów - gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki 

   50 % punktów - gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki. 

 

6. Gwiazdka "*" przy nazwisku autora w opisie bibliograficznym publikacji oznacza, że 

autor nie podał afiliacji UZ. Publikacja dostanie właściwą kategorię, ale system nie 

naliczy punktów - wyświetli "0". 

 

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 
 

1. Autorstwo monografii naukowej podlega punktacji jeżeli publikacja spełnia 

jednocześnie następujące warunki: 

 

a. stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe; 

b. zawiera bibliografię naukową; 

c. posiadaj objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 

d. została opublikowana jako książka lub odrębny tom; 

e. przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

 

2. Autorstwo rozdziału w monografii podlega punktacji jeżeli jest opracowaniem 

naukowym o objętości co najmniej 1/2 arkusza wydawniczego (tj. 8 str.) 

 

3. Liczba wszystkich punktów uzyskanych za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej 

monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za 

monografię (w kat. 2.1- 25 punktów, w kat. 2.2 - 20 punktów). 

 

CZASOPISMA I INNE WYDAWNICTWA CIĄGŁE 

 

1. Artykuły w czasopismach oraz innych wydawnictwach ciągłych opublikowanych od 

2009 roku są punktowane zgodnie z punktacją MNiSW z danego roku "Lista 

czasopism punktowanych wraz z punktacją". 



 

2. Artykuły w czasopismach oraz innych wydawnictwach ciągłych opublikowanych 

przed 2009 rokiem otrzymują automatycznie punktację z roku 2009. 

 

3. W kategoriach: 3.4 i 4.4 (CZR-ZAG, CIA-ZAG), w grupie nauk humanistycznych 

 i społecznych oraz nauk o sztuce, punktację otrzymują publikacje recenzowane o 

objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. 

 

4. Publikacje w czasopismach z list A, B i C o nienaukowym charakterze lub 

umieszczone w zeszytach specjalnych lub suplementach otrzymują 0 punktów. 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

 

1. Punktacja za artykuł w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w Web of 

Science dotyczy nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu kat 5.1 (KON-WoS). 

 

2. Publikacje w materiałach konferencyjnych z zakresu nauk humanistycznych i 

społecznych oraz nauk o sztuce (kat. 5.2 KON-H-ANG i kat. 5.3 - KON-H-NANG) 

muszą spełniać warunki określone przy monografiach i rozdziałach w monografiach. 

 

 

 

 


