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Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa 
……………………………. 

sporządzona w celu ……………………………. 
 

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych 
i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji 
oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika  
badań wieloośrodkowych) 

Liczba prac: 
PUNKTACJA 

IF KBN/MNiSW IC 
A. W czasopismach posiadających „Impact Factor” 

    

B. W czasopismach nieposiadających „Impact Factor” 

    

C. W innych zagranicznych czasopismach naukowych w języku podstawowym w danej dyscyplinie 
naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 

    

D. W innych polskich czasopismach naukowych w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej 
lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 

    

II. Opisy przypadków 
A. W czasopismach posiadających „Impact Factor” 

    

B. W czasopismach nieposiadających „Impact Factor” 

    

III. Monografie naukowe  Liczba Punktacja 
Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym  
w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim  

  

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli 
język polski nie jest językiem podstawowym w danej 
dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
lub włoski  

  

Udział w wieloautorskiej monografii naukowej, w której nie 
określono autorów poszczególnych rozdziałów 

  

IV. Rozdziały w monografiach naukowych 
oraz redakcja naukowa monografii 

Liczba Punktacja 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  

  

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku 
polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym 
w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż 
języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
lub włoski  
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Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 

  

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej  
w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku 
innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 
rosyjski lub włoski  

  

V. Redaktor naczelny czasopisma  Liczba Punktacja 
O zasięgu międzynarodowym   

O zasięgu krajowym   

ŁĄCZNA PUNKTACJA 
 
SUMA 
PUNKTÓW: 

Punktacja 

IF KBN/MNiSW IC 

   

INFORMACJE DODATKOWE 
VI. Prace popularno-naukowe i inne Liczba prac: 

A. Monografie o objętości poniżej 6 arkuszy wydaw.  

B. Rozdziały w monografiach poniżej wymaganej 
objętości arkuszy wydaw. 

 

C. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej 
poniżej 6 arkuszy wydaw. 

 

VII. Inne publikacje w czasopismach  Liczba prac:  

VIII. Streszczenia: Liczba prac:  

A. Ze zjazdów międzynarodowych  

B. Ze zjazdów krajowych  

IX. Publikacje pełnotekstowe w suplementach 
czasopism 

Liczba prac: 

A. W czasopismach z IF 

Liczba prac:  

B. W czasopismach bez IF 

Liczba prac: 

X. Listy do redakcji czasopism Liczba prac: 

A. W czasopismach z IF 

Liczba prac: Suma punktów IF: 

B. W czasopismach bez IF 

Liczba prac: Suma punktów IF: 
 

XI. Publikacje z udziałem autora w badaniach 
wieloośrodkowych 

Liczba prac:  

A. W czasopismach z IF 

Liczba prac:  Suma punktów IF: 

B. W czasopismach bez IF 

Liczba prac: Suma punktów IF: 
 

XII. Redaktor naczelny czasopisma 
nieuwzględnionego w Rozporządzeniu MNiSW 
z dn. 13.07.12, zał. Nr 2, pkt 7 
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- Liczba cytowań 
- Indeks Hirscha  
Liczba cytowań: 
Indeks h:  

źródło: Web of Science 
data dostępu: 

 

Liczba cytowań: 
Indeks h: 

źródło: Cytowania w BazEkon1 
data dostępu:  

 

 

Analizę sporządzono w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki SGH 

według rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie kategoryzacji  jednostek naukowych 

(Dz.U.  2012 Nr 0 poz. 877 z dnia 1 sierpnia 2012 r.). 

 

Warszawa,   dn. …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dziedzinowa baza Cytowania w BazEkon – uznawana jako źródło w ramach wewnętrznego systemu oceniania 

Biblioteki SGH. 


