Podstawowe zasady przyznawania
punktów za publikacje naukowe
Monografie
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(Dz.U. poz. 877) za monografie naukowe mogą być uznane opracowania naukowe,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

są spójne tematycznie;
są recenzowane;
zawierają bibliografię naukową;
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

W powoływanym przepisie zostały wymienione przykłady publikacji, które jeśli spełniają
wyliczone warunki mogą być uznane za monografie. Zalicza do nich m.in.: komentarze do
ustaw, edycje tekstów źródłowych, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z
opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony itp. W naukach
humanistycznych i społecznych, do których zaliczone zostały nauki prawne, za monografie
uznaje się również opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty
wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, o ile spełniają powyższe
wymagania.
Za takie publikacje otrzymuje się następujące liczby punktów:
1) za autorstwo monografii naukowej w języku angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt
2) za autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż języki
wymienione w punkcie 1 – 20 pkt
3) za redakcję naukową monografii wieloautorskiej w języku, o którym mowa w punkcie
1 – 5 pkt
4) za redakcję naukową monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim lub w
języku innym niż języki wymienione w punkcie 1 – 4 pkt
5) za autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku, o którym mowa w punkcie
1, o ile rozdział objętość rozdziału przekracza 0,5 arkusza wydawniczego – 5 pkt
6) za autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (lub w języku innym
niż języki wymienione w punkcie 1, o ile rozdział objętość rozdziału przekracza 0,5
arkusza wydawniczego - 4 pkt

Artykuły w czasopismach:
Ogólne zasady przyznawania punktów za artykuły w czasopismach naukowych są określone
w ww. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.
poz. 877). Szczegółowe kryteria i tryb oceny czasopism naukowych ogłaszane są w formie
komunikatu MNiSW. Na ich podstawie raz w roku przeprowadzana jest procedura oceny
czasopism, w wyniku której MNiSW ogłasza wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
Według zasad z 2012 r.:
1) jeśli czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych, za opublikowanie
w nim artykułu otrzymuje się liczbę punktów określoną w wykazie, który dzieli się na
3 części:
A. czasopisma posiadające współczynnik Impact Faktor – od 15 do 50 punktów
B. czasopisma nie posiadające IF – od 1 do 10 punktów
C. czasopisma znajdujące się w bazie ERIH - od 10 do 14 punktów
2) jeśli czasopismo nie znajduje się w wykazie czasopism punktowanych, za
opublikowanie w nim artykułu otrzymuje się 4 punkty, o ile czasopismo jest
zagraniczne, a objętość artykułu przekracza 0,5 arkusza wydawniczego
Uwaga: Powyższe zasady stosuje się do artykułów opublikowanych w latach 20102012.
W 2013 r. Ministerstwo planuje wydanie nowego komunikatu
opublikowanie nowego wykazu czasopism – we wrześniu 2013 r.
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Publikacje sprzed 2010 r. należy oceniać według wcześniejszych zasad. W internecie
dostępnych jest kilka baz, które prezentują informacje o punktacji czasopism z lat
wcześniejszych
(zob.
np.
bazę
Arianta
dostępną
na
stronie:
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/).

Wybrane czasopisma z części B według wykazu z 2012 r.:
Tytuł czasopisma
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Czasopismo Prawno-Historyczne
Europejski Przegląd Sądowy
Gdańskie Studia Prawnicze
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd
Orzecznictwa
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Kwartalnik Prawa Publicznego
Orzecznictwo Sądow Polskich
Palestra
Państwo i Prawo
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Polish Yearbook of International Law
Prawo Morskie
Prokuratura i Prawo
Przegląd Legislacyjny
Przegląd Naukowy Disputatio
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa i Administracji
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Przegląd Prawa Publicznego
Przegląd Sądowy
Przegląd Sejmowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny
Samorząd Terytorialny
Studia BAS
Studia Iuridica
Studia Iuridica Agraria
Studia Iuridica Lublinensia
Studia Iuridica Toruniensia
Studia Prawnicze
Studia Prawnicze KUL
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Prace z prawa własności intelektualnej"
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