
EWALUACJA W PIGUŁCE 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:  

 w ocenie parametrycznej Uczelni liczą się publikacje każdego autora  

 każdy autor powinien wypełnić 4 sloty 

 nie warto publikować artykułów za mniej niż 40 pkt lub rozdziałów w monografiach poziom I (20 

punktów) 

 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  

 artykuł naukowy powinien: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób oryginalny 

i twórczy, problemowy albo przekrojowy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla 

danej dyscypliny aparat naukowy  

 artykułem naukowym nie jest: list, edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota redakcyjna  

 monografia naukowa powinna: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób 

oryginalny i twórczy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla danej dyscypliny 

aparat naukowy 

NAJLEPIEJ PUBLIKOWAĆ:  

 artykuły za 100, 140, 200 pkt, 

 lub monografie (wydawca poziom II), gdy ich autorzy złożyli oświadczenia w różnych dyscyplinach 

UMCS 

 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  

 

GDZIE PUBLIKOWAĆ: 

 Jak wybrać czasopismo, w którym warto opublikować artykuł? 

  otwieramy bazę Scopus , klikamy przycisk Sources, wskazujemy pole Subject area i wpisujemy 

nazwę dziedziny (nazwę można pobrać z indeksu) ,  wybieramy czasopismo znajdujące się możliwie w 

górnej części wyświetlonej listy  

 sprawdzamy punktację ministerialną dla znalezionego czasopisma (najlepiej minimum 70 pkt) 

 W jakim wydawnictwie warto opublikować książkę? 

  sprawdzamy, czy wydawnictwo, w którym zamierzamy opublikować książkę/rozdział znajduje się w 

wykazie wydawnictw: poziom II lub poziom I 

 

https://www.umcs.pl/pl/czasopisma-naukowe-punktacja-mnisw,17175.htm
https://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe-obowiazujaca-punktacja-mnisw,17174.htm
https://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe-obowiazujaca-punktacja-mnisw,17174.htm


O czym trzeba pamiętać: 

W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do 

dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych 

całkowitą wartość punktową: 

1) monografii naukowej wynoszącą :  

a) 200 pkt, zwiększa się o 50%,   

b) 80 pkt, zwiększa się o 25%; 

2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą 100 pkt, zwiększa się o 50%; 

3) rozdziału w monografii naukowej wynoszącą - 50 pkt, zwiększa się o 50%. 

 

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe 

opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję 

naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i 

udostępnionym przez ministra w 2019 r. 

 

 

 

 

 

PUNKTY I SLOTY 

Punktacja ministerialna (w latach 2019-2020) : 

Artykuł w czasopiśmie  

zamieszczonym w wykazie 

200 pkt 

140 pkt  

100 pkt  

70 pkt, 40 pkt 

20 pkt 

Artykuł w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie 5 pkt  

 

Monografia - wydawnictwo poziom II 200 pkt – autorstwo 

 100 pkt –  redakcja 

   50 pkt –  rozdział  

Monografia - wydawnictwo poziom I                              80 pkt  - autorstwo  

20 pkt - redakcja              

20 pkt  -rozdział  

Monografia - wydawnictwo spoza wykazu wydawców 5 pkt 

https://www.umcs.pl/pl/czasopisma-naukowe-punktacja-mnisw,17175.htm
https://www.umcs.pl/pl/czasopisma-naukowe-punktacja-mnisw,17175.htm
https://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe-obowiazujaca-punktacja-mnisw,17174.htm
https://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe-obowiazujaca-punktacja-mnisw,17174.htm


Punkty dla publikacji wieloautorskich : 

Punktacja całkowita - Pc : 

 

Przeliczeniowa wartość punktowa – P: 

artykuły z wykazu:  200, 140, 100  

monografia – wydaw. poziom II 

100% punktów 

 

artykuły z wykazu:  70, 40  
monografia – wydaw. poziom I 

𝐦𝐧𝐨ż𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 √𝑘/𝑚 

(nie mniej niż10%) 

 

artykuły z wykazu:  20  

artykuły spoza wykazu:  5  

monografia - wydaw. spoza wykazu 

𝐦𝐧𝐨ż𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝒌/𝒎 

 (nie mniej niż 10%) 

k – liczba autorów z danej dyscypliny 
 m – liczba wszystkich autorów 
 

W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do 
dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych 
całkowitą wartość punktową: 
 1) monografii naukowej wynoszącą : a) 200 pkt, zwiększa się o 50%,  b) 80 pkt, zwiększa się o 25%;  
2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą 100 pkt, zwiększa się o 50%;  
3) rozdziału w monografii naukowej wynoszącą - 50 pkt, zwiększa się o 50%. 
 

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe 

opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję 

naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i 

udostępnionym przez ministra w 2019 r. 

 

 

Punkty dla autora 

 Pu = 
𝑃

𝑘
       gdzie:      P- przeliczeniowa wartość punktowa 

 

Udział jednostkowy (slot dla autora)  
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         gdzie:  Pc -punktacja całkowita 

 

 

 



SZYBKIE OBLICZANIE PUNKTÓW I SLOTÓW 

Sposób przeliczania punktów Punkty dla autora Slot dla autora 
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ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE EWALUACJI 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, 

gdzie przedstawione zostały nowe zasady oceny jednostek naukowych (Dz.U. z 2019 poz. 392) 

zarządza się co następuje: (…..)  

(Wybór ważnych paragrafów ze względu na określenie punktacji publikacji naukowych) 

§ 3. 

 1. Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego działalność naukową w ramach dyscypliny 

naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny 

nauk teologicznych może złożyć wniosek o przeprowadzenie eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu 

monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN – Międzynarodowy 

Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane: 

1) w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją;  

2) w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.  

3. Ocena, o której mowa w ust. 1:  

1) jest dokonywana przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego 

Komisji;  

2) obejmuje poziom merytoryczny monografii naukowych zgłoszonych do oceny. 

§ 8. 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf


Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:  

1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych 

materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism 

i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 

ustawy, zwanym dalej „wykazem czasopism”;  

2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie 

czasopism;  

3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym 

dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich 

monografiach; 

 4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, 

redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;  

5) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw 

hodowców do odmian roślin. 

§ 12. 

1. Całkowita wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w:  

1) § 8 pkt 1, wynosi zgodnie z wykazem czasopism 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 pkt; 2) § 8 pkt 2, 

wynosi 5 pkt.  

2. Całkowita wartość punktowa monografii naukowej, o której mowa w:  

1) § 8 pkt 3, wynosi zgodnie z wykazem wydawnictw 80 albo 200 pkt;  

2) § 8 pkt 4, wynosi 20 pkt.  

3. Całkowita wartość punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi: 

 1) 100 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;  

2) 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;  

3) 5 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.  

4. Całkowita wartość punktowa rozdziału w monografii naukowej wynosi: 

 1) 50 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;  

2) 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt;  

3) 5 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt. 

 5. W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do 

dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych 

całkowitą wartość punktową: 

 1) monografii naukowej wynoszącą – zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1:  

a) 200 pkt, zwiększa się o 50%, 



 b) 80 pkt, zwiększa się o 25%;  

2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą – zgodnie z przepisem ust. 3 pkt 1 – 100 pkt, 

zwiększa się o 50%;  

3) rozdziału w monografii naukowej wynoszącą – zgodnie z przepisem ust. 4 pkt 1 – 50 pkt, 

zwiększa się o 50%. 

 6. Całkowita wartość punktowa:  

1) monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny wynik oceny 

eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, wynosi 100 pkt;  

2) redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 8 pkt 4, która uzyskała pozytywny 

wynik oceny eksperckiej, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz rozdziału w takiej monografii wynosi 20 

pkt 

§ 34. 

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r.: 

 1) liczba punktów przyznana zgodnie z wykazem, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1669 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanym dalej „wykazem z 2017 r.”, za autorstwo artykułu naukowego 

opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym  amieszczonym 

w tym wykazie, stanowi całkowitą wartość punktową tego artykułu naukowego;  

2) całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 

2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi 5 pkt;  

3) przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w 

ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 

r. wynosi: 

a) 100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi nie mniej 

niż 30 pkt,  

b) iloczyn wartości: 

– √k/m i całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 20 albo 25 

pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości, 

– k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi mniej niż 20 pkt 

albo w przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym 

w wykazie z 2017 r., ale nie mniej niż 10% tej wartości – gdzie: k – oznacza liczbę autorów artykułu 

naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania 

artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej, m – oznacza liczbę 

autorów artykułu naukowego ogółem;  

4) całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w 

recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z wykazem 

czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy i 

udostępnionym przez ministra w 2019 r. 

§ 35. 



W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe 

opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję 

naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i 

udostępnionym przez ministra w 2019 r. 

§ 36. 

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie 

ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej: 

 1) artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020,  

2) monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii 

naukowych, opublikowane w latach 2017–2020 – nie może być większa niż 2–krotność liczby N, z 

wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i 

telekomunikacja 


