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Reguły dla publikacji
Numer reguły
2694

Tytuł
Afiliacja

2695

Autorzy - co najmniej
jeden autor

2601

Pobieranie danych autorzy będący
pracownikami

2602

Pobieranie danych autorzy niebędący
pracownikami
jednostki

2653

Pobieranie danych redaktor

2642

Pobranie danych wykaz 1a)
(publikacje)

Opis
Aby publikacja, monografia czy rozdział w monografii
zostały zaliczone do dorobku jednostki MUSZĄ BYĆ
afiliowane do jednostki.
Publikacja, monografia lub rozdział zaliczone są do
dorobku jednostki jedynie w przypadku gdy istnieje co
najmniej jeden autor będący
- pracownikiem jednostki I afiliował publikację do
jednostki
LUB
- niebędący pracownikiem jednostki I afiliował
publikację do jednostki
Autor będący pracownikiem określany jako:
- osoba znajdująca się na wykazie B1 ankiety
(zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych)
- wskazała jednostkę w afiliacji
Autor niebędący pracownikiem określany jako:
- osoba, która nie znajduje się na wykazie B1 ankiety
(zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych)
- wskazała jednostkę w afiliacji publikacji
Zgodnie z rozporządzeniem należy podać:
- imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii
naukowej, będącego pracownikiem jednostki.
Redaktor uwzględniany jest zatem jedynie w
przypadku jeśli osoba ta znajduje się na liście
pracowników jednostki (wykaz B1)
a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w
części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa
w § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,
§ 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
części A – zawierającej tytuły czasopism naukowych
posiadających współczynnik wpływu, ujętych w
wiodących, indeksowanych, międzynarodowych
bazach czasopism naukowych o największym zasięgu,
wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje
naukowe w tych czasopismach;

WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = publikacja
- czasopismo na wykazie A
- materiał konferencyjny = NIE
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2643

Pobranie danych wykaz 1b)
(publikacje)

b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w
części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa
w § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,
§ 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
części B – zawierającej tytuły krajowych czasopism
naukowych, których wydawcy działają zgodnie z
ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
(Dz. U. poz. z późn. zm. )), nieuwzględnionych w części
A lub C, wraz z liczbą punktów przyznawanych za
publikacje naukowe w tych czasopismach;

2644

Pobranie danych wykaz 1c)
(publikacje)

WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = publikacja
- czasopismo na wykazie B
- materiał konferencyjny = NIE
c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w
części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa
w § 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia,
§ 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
części C – zawierającej tytuły czasopism naukowych
nieuwzględnionych w części A, ujętych w wiodących,
indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism
naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1,
właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych
wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje
naukowe w tych czasopismach.

2640

Pobranie danych wykaz 1d)
(publikacje)

WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = publikacja
- czasopismo na wykazie C
- materiał konferencyjny = NIE
d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,
§ 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż
polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza
wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym
czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie
czasopism naukowych, o którym mowa w § 16 ust. 1;
§ 16 ust. 1 - mowa o wykazach A, B i C

WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = publikacja
- język publikacji <> polski
- objętość publikacji >= 0.5
- czasopismo nie znajduje się na żadnym z wykazów:
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2641

Pobranie danych wykaz 1e)
(publikacje)

A, B, C
- materiał konferencyjny = NIE
d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia,
§ 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z
konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w
uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu
międzynarodowym;
1. WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = publikacja
- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o
konferencji)
- Web of Science Core Collection = Tak
2. WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = monografia
- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o
konferencji)
- Web of Science Core Collection = Tak

2700

2701

2702

Pobranie danych wykaz 2a)
(monografie)

Pobranie danych wykaz 2b) (rozdziały
monografii)

Pobranie danych wykaz 3a) (dzieła
wybitne)

3. WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = rozdział
- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o
konferencji)
- Web of Science Core Collection = Tak
wykazy:
a) monografii naukowych,
WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = monografia
- materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje
sekcja konferencji)
- objętość monografii >= 6 arkuszy
wykazy:
b) rozdziałów w monografiach naukowych.
WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = rozdział
- materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje
sekcja konferencji)
- objętość rozdziału >= 0.5 arkuszy
LUB
- objętość rozdziału >= 0.25 arkuszy jeśli hasło
encyklopedyczne lub słownikowe
3) wykaz monografii naukowych proponowanych
przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne.
WARUNKI (łącznik AND):
- rodzaj = rozdział LUB monografia

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl
Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40

4/5

- materiał pokonferencyjny = NIE
- dzieło wybitne = TAK

2712
2713

2709

2698
2711
2697
2731

2733

Materiał
pokonferencyjny
Obszar wiedzy
dominujący dla
pracownika.
Liczba autorów nie
będących
pracownikami
jednostki

Język publikacji wymagalność
Dzieła wybitne nagrody
Objętość publikacji wymagalność
Kompletność - Braki
w danych

Kompletność Monografia

dzieło wybitne = TAK gdy:
W celu pobrania danych do ankiety jako dzieło
wybitne sprawdzamy czy oznaczono dzieło jako
wybitne:
- jeśli nie jest oznaczone jako wybitne - nie bierzemy
danych pod uwagę
- jeśli jest oznaczone ale nie ma nagród - nie bierzemy
pod uwagę
- jeśli jest oznaczone i ma co najmniej jedna nagrodę –
bierzemy pod uwagę
Materiał pokonferencyjny musi mieć informację o
konferencji
Obszar wiedzy dominujący dla pracownika.
Wymagane jest podanie obszaru z listy obszarów
CKSST
Liczba autorów nie będących pracownikami jednostki
= liczba pozostałych niezatrudnionych autorów, którzy
nie afiliowali publikacji do jednostki + liczba autorów
nie będących pracownikami jednostki, którzy nie
znaleźli się w dziale B1.
Liczba autorów nie będących pracownikami jednostki
= inni_autorzy (liczba) + autorzy - którzy nie znaleźli
się w dziale B1 (wymienieni z imienia i nazwiska)
język publikacji wymagany w przypadku wykazu D
Dla dzieła wybitnego wymagane jest posiadanie co
najmniej jednej nagrody
rozmiar publikacji wymagany w przypadku wykazu D
W przypadku braku kompletnych (wymaganych)
danych o publikacji, monografii czy rozdziale w
monografii rekord nie będzie pobieramy do ankiety
jednostki.
Powiązane z regułami:
- R_2732 (Kompletność - Publikacja)
- R_2733 (Kompletność - Monografia)
- R_2734 (Kompletność - Rozdział)
Wymagane dane dla monografii:
- liczba autorów nie będących pracownikami jednostki
- czy autorstwo rozdziałów oznaczone
- tytuł monografii
- objętość monografii
- rok publikacji
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2732

2734

Kompletność Publikacja

Kompletność Rozdział

z uwzględnieniem
- rok wydania należy do okresu ankiety
- istnieje przynajmniej jeden autor będący
pracownikiem jednostki LUB
- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący
pracownikiem jednostki, ale który afiliował do tej
jednostki
Wymagane dane dla publikacji:
- liczba autorów nie będących pracownikami jednostki
- czasopismo:
-- nazwa czasopisma
-- lista ministerialna czasopism (A, B, C)
- tytuł publikacji
- rok publikacji
z uwzględnieniem
- rok wydania należy do okresu ankiety
- istnieje przynajmniej jeden autor będący
pracownikiem jednostki LUB
- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący
pracownikiem jednostki, ale który afiliował do tej
jednostki
Wymagane dane dla rozdziału:
- tytuł rozdziału
- hasło encyklopedyczne lub słownikowe (tak/nie)
- rok publikacji
- objętość rozdziału
z uwzględnieniem
- rok wydania należy do okresu ankiety
- istnieje przynajmniej jeden autor będący
pracownikiem jednostki LUB
- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący
pracownikiem jednostki, ale który afiliował do tej
jednostki
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