
Zarządzenie nr 37/17
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, poz. 
1933, poz. 2169, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 777, poz. 858, poz. 859) uchwala się co następuje:

§ 1-

Realizując cele strategiczne PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie badań naukowych i działalności 
publikacyjnej nauczycieli akademickich, mających kluczowe znaczenie dla:

1) poziomu działalności dydaktycznej,
2) rozwoju i awansu naukowego nauczycieli,
3) budowania pozycji i prestiżu Uczelni w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym, 

tworzy się elektroniczną bazę publikacji pn. „Baza Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy”, zwanej 
dalej Baza.

§2.

Cele wskazane w § 1 będą realizowane m.in. przez wspieranie działań skutkujących powiększaniem dorobku 
publikacyjnego poprzez:

1) publikację artykułów naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach, ujętych w aktualnym 
Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierającym wykaz punktowych czasopism 
naukowych,

2) publikację monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych.

§3.

1. Wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele 
akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy, celem ich zarejestrowania w Bazie, według wzoru stanowiącego 
załącznik do zarządzenia.

2. Publikacje nauczyciela akademickiego rejestruje się w Bazie, jako dorobek naukowy Uczelni pod warunkiem, 
że są one afiliowane PWSZ im. Witelona w Legnicy.

3. W przypadku afiliacji innej niż PWSZ im. Witelona w Legnicy, publikacja nie będzie zaliczana jako dorobek 
Uczelni.

§4.

1. Każda publikacja umieszczona w bazie powinna zawierać:
1) imię i nazwisko autora/autorów,
2) tytuł publikacji,
3) nazwę czasopisma naukowego, numer ISSN lub elSSN,
4) rok wydania, tom, numery stron,
5) numer porządkowy czasopisma oraz liczbę punktów określoną w Wykazie punktowanych czasopism 

naukowych, ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dany rok,
6) w przypadku publikacji wieloautorskiej -  oświadczenie podpisane przez wszystkich współautorów 

określający ich udział procentowy w publikacji.
2. Wykaz monografii naukowych lub rozdziału w monografii naukowej powinien zawierać:

1) imię i nazwisko autora/autorów,
2) tytuł monografii/tytuł rozdziału,
3) imię i nazwisko redaktora/ów naukowego wieloautorskiej monografii naukowej,
4) język publikacji,
5) nazwę wydawcy i miejsce wydania,
6) rok wydania, numer ISBN lub ISMN albo identyfikator DOI,
7) objętość (w arkuszach wydawniczych),
8) w przypadku monografii/rozdziałów wieloautorskich -  oświadczenie podpisane przez wszystkich 

współautorów, określające ich udział procentowy.
3. Dyrektor Biblioteki dokonuje weryfikacji punktacji według wykazu MNiSW.

§5.

Uczelnia może udzielić wsparcia organizacyjnego dla publikowania monografii i rozpraw, w wydawnictwie 
uczelnianym.



Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki, a nadzór nad wykonaniem - Prorektorowi ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą.

§ 6 .

§ 7 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

m f\ ,ir hnh. inż Ryszard K. Pisarski

mgr EuiccKozłowska



Załącznik do Zarządzenia nr 37/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 09 sierpnia 2017 r.

i
Legnica, dn.............  201.. r.

(Nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy)

(Nazwa wydziału)

WYKAZ

ARTYKUŁÓW I MONOGRAFII NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH W 20.....R.

OSIĄGNIĘCIA
Liczba 

punktów 
dla autora

A. Publikacje
Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie 
naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze 
empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań 
naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski -  z 
podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także 
opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze 
monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz głosy lub komentarze prawnicze. Do 
osiągnięć naukowych i twórczych zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach 
specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma 
naukowego umieszczonego w wykazie czasopism ogłoszonym przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.

1. Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu 
Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 
wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba punktów 
wg wykazu 

MNiSW

1.
2.
3.

2. Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu 
Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

Liczba punktów 
wg wykazu 

MNiSW
1.
2.
3.

3. Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference lndex 
for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.
Wyższego.

Liczba punktów 
wg wykazu 

MNiSW

1.
2.
3.

B. Monografie naukowe
Monografie naukowe, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych, jeżeli spełniają łącznie 
następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy);
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy, których egzemplarze obowiązkowe 

zostały przekazane uprawnionym bibliotekom lub są opublikowane w formie 
elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier 
-  cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).



Do osiągnięć naukowych i twórczych zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący 
opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub hasła 
opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 
arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone dla monografii naukowych.
Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie 
spełniają wszystkich warunków określonych dla monografii naukowych, monograficznych 
artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i 
reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

1. Autorstwo monografii naukowej 25 pkt
1.
2.
3.

2. Współautorstwo monografii naukowej 25 pkt do 
podziału

1.
2.
3.

3. Autorstwo rozdziału/ów w monografii naukowej 5 pkt, razem 
nie więcej niż 

15 pkt
1.
2.
3.

4 Współautorstwo rozdziału/ów w monografii naukowej 5 pkt do 
podziału/ 
razem nie 

więcej niż 10 
pkt

1.
2.
3.

C. Razem 1 =

1. Podpis nauczyciela akademickiego:

2. Potwierdzam przyjęcie ww. publikacji do Bazy Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy”, oraz wyliczenie 
liczby punktów.

Podpis Dyrektora biblioteki: .......................................................................

3. Podpis dziekana:


