GDZIE PUBLIKOWAĆ

PUNKTY I SLOTY

Jak wybrać czasopismo, w którym warto
opublikować artykuł?

Punktacja ministerialna (w latach 2019-2020)

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:










w ocenie parametrycznej Uczelni liczą się
publikacje każdego autora prowadzącego
działalność naukową



każdy autor prowadzący działalność
naukową powinien założyć konto ORCID,
przelać na nie swoje publikacje oraz połączyć
konto ORCID z kontem PBN i POL-on
(instrukcje można znaleźć w zakładce
BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA >
ORCID/PBN)

otwieramy bazę Scopus (dostęp ze strony
Biblioteki, zakładka ZASOBY > Bazy
danych), w menu górnym klikamy Sources,
wskazujemy pole Subject area i wpisujemy
nazwę dziedziny (możemy wpisać początek
nazwy dziedziny i pełną wersję pobrać z
indeksu), następnie klikamy Apply

Artykuł w czasopiśmie
zamieszczonym w wykazie

200 pkt
140 pkt
100 pkt
70 pkt, 40 pkt
20 pkt

Artykuł w czasopiśmie
niezamieszczonym w wykazie
Monografia - wydawnictwo
poziom II
Monografia - wydawnictwo
poziom I

5 pkt
200 pkt -autorstwo
100 pkt - redakcja
50 pkt - rozdział
80 pkt - autorstwo
20 pkt - redakcja
20 pkt - rozdział
20 pkt - autorstwo
5 pkt - redakcja
5 pkt - rozdział

każdy autor, w zależności od stanowiska,
powinien wypełnić w ciągu 4 lat (ocena
okresowa) odpowiednio: 3 lub 4 sloty wraz z
wymaganą
średnią
wartością
slota
(ZR nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019)

Monografia - wydawnictwo spoza
wykazu wydawców

Punktacja całkowita - Pc

Przeliczeniowa
wartość punktowa - P

planując publikację można użyć tabelki
liczącej
i
sprawdzić
jaką
liczbę
punktów/slotów otrzyma dany autor (dostęp
ze
strony
Biblioteki
zakładka
BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA >
Info dla publikujących)

artykuły z wykazu: 200, 140, 100
monografia – wydaw. poziom II

100% punktów

nie warto publikować artykułów za mniej niż
40 pkt lub rozdziałów w monografiach
poziom I (dotyczy też redakcji monografii)

Punkty dla publikacji wieloautorskich




wybieramy czasopismo znajdujące się
możliwie w górnej części wyświetlonej listy
w wykazie ministerialnym* sprawdzamy
punktację dla znalezionego czasopisma
(najlepiej minimum 70 pkt)

W jakim wydawnictwie warto opublikować
książkę?



dla artykułów 100-200 pkt lub monografii
poziom II liczba autorów spoza dyscypliny
nie wpływa na liczbę punktów publikacji
i wartość slota





dla artykułów 40-70 pkt lub monografii
poziom I liczba autorów spoza dyscypliny
zmniejsza liczbę punktów publikacji
i wartość slota

*wykazy dostępne ze strony Biblioteki, zakładka
BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > Punkty
i sloty

sprawdzamy, czy wydawnictwo, w którym
zamierzamy opublikować książkę/rodział
znajduje się w wykazie wydawnictw*:
poziom II lub poziom I
______________

artykuły z wykazu: 70, 40
monografia – wydaw. poziom I
artykuły z wykazu: 20
artykuły spoza wykazu: 5
monografia - wydaw. spoza
wykazu

ż
(nie mniej niż 10%)
ż
(nie mniej niż 10%)

k – liczba autorów z danej dyscypliny
m – liczba wszystkich autorów
Punkty dla autora
Pu
gdzie: P- przeliczeniowa wartość
punktowa
Udział jednostkowy (slot dla autora)
U
* gdzie: Pc -punktacja całkowita

PORADY W PIGUŁCE

PODSTAWOWE ROZPORZĄDZENIA

Najlepiej publikować:




artykuły za 100, 140, 200 pkt, lub monografie
(wydawca poziom II), gdy ich autorzy złożyli
oświadczenia w różnych dyscyplinach UML
artykuły za co najmniej 70 pkt lub monografie
autorskie (poziom I), gdy wszyscy autorzy złożyli
oświadczenie w tej samej dyscyplinie i nie ma autorów
spoza tej dyscypliny

Szybkie obliczanie punktów i slotów
Sposób przeliczania
punktów

Punkty dla
autora

Slot dla autora

100% punktów

*

mnożenie przez

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie
ewaluacji jakości działalności naukowej oraz
Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r.,
gdzie przedstawione zostały zmienione zasady
oceny jednostek naukowych.
(Dz.U. 2019 poz. 392 i Dz.U. 2020 poz. 1352)

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LUBLINIE

Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r.
zawierający nowe, rozszerzone wykazy
czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych
oraz wydawnictw monografii naukowych
(wykazy dostępne ze strony Biblioteki – zakładka
BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > Punkty
i sloty)

mnożenie przez

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA
Przykład. Artykuł za 70 pkt, trzech autorów z UM: dwóch
z dyscypliny nauki medyczne, jeden z dyscypliny nauki
o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne

k=2, m=3, Pc=70, P=70 *
Punkty dla autora Pu=

=

∗

=

∗

=28,5774

Artykuł naukowy/monografia naukowa to
publikacja recenzowana z bibliografią lub
przypisami
Artykułem naukowym nie jest: list, edytorial,
abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota
redakcyjna
POMOC I KONSULTACJE

Slot dla autora: U=

* =

* = 0,4082

Dyscyplina nauki o zdrowiu

k=1, m=3, Pc=70, P=70 *
Punkty dla autora Pu=

Slot dla autora: U=

=

* =

∗

=

∗

=40,4145

* = 0,5774
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dla publikujących
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