
Jak wypełnić formularz? 

Dobrany odpowiednio do publikacji formularz zgłoszeniowy (monografia, rozdział w 

monografii, artykuł w czasopiśmie) przyjmowany jest w Sekretariacie Instytutu (Budynek A, 

III piętro, pokój 305) wyłącznie z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, 

kserokopii lub formacie PDF. Na końcu każdego formularza wymagany jest odręczny podpis 

zgłaszającego publikację.  Jeśli publikacja jest współautorska, a współautorzy są z WSB 

Gdańsk, wystarczy jedna kopia od jednego współautora i jeden formularz (pod warunkiem, 

że wszyscy zgłaszający złożyli odręczny podpis – obok daty złożenia formularza). 

I. Dane pracownika WSB Gdańsk zgłaszającego publikację 

Wypełnia autor/redaktor publikacji (lub jeden ze współautorów pod warunkiem ustalenia 

tego z pozostałymi współautorami/współredaktorami z WSB).  

II. Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska, udział procentowy: Należy wpisać swoje dane oraz pozostałych 

współautorów/współredaktorów (w zależności od liczby osób formularz można w tym 

miejscu zmodyfikować, dodając kolejny wiersz tabeli).  

eISSN: Dotyczy tylko wersji elektronicznej czasopisma. 

2-letni IF, 5-letni IF: IF (Impact Factor) dla artykułów w czasopiśmie naukowym z listy A.  

IF dostępny pod linkiem (5 i 6 rubryka): http://impactfactor.pl/ 

objętość publikacji w arkuszach wydawniczych: Arkusz wydawniczy – 40 000 znaków 

typograficznych (ze spacjami), tj. ok. 22 stron znormalizowanych tekstu (1 strona znorm. = 

1800 znaków ze spacjami) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapis nutowy, wzory 

matematyczne, chemiczne, diagramy). 

Punktacja przewidziana przez MNiSW: 

- dla czasopism punktowanych dostępna w wyszukiwarce pod linkiem: 

https://punktacjaczasopism.pl/ 

Należy wybrać punktację obowiązującą w roku opublikowania artykułu. 

- dla rozdziałów i monografii naukowych (według obowiązującego rozporządzenia). 

 

 

 

http://impactfactor.pl/
https://punktacjaczasopism.pl/


 

Obecnie 

Monografia naukowa(dla grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i 

inżynierskich): 

Język Całość monografii 
naukowej 

Rozdział 
w monografii 

Redakcja naukowa 
monografii naukowej 
wieloautorskiej 

W języku 

podstawowym dla 

danej dyscypliny 

lub ang., niem., fr., 

hiszp.., ros., wł. 

 
25 punktów 

 
5 punktów 

 
5 punktów 

W języku polskim 
(jeśli nie jest 
podstawowym dla 
danej dyscypliny) 
lub innym niż 
ang., niem., fr., 
hiszp.., ros., wł. 

 
25 punktów 

 
5 punktów 

 
5 punktów 

 
Publikacja w czasopiśmie zagranicznym innym niż znajdujące się na wykazie czasopism 
naukowych MNiSW -  Dla grupy nauk humanistycznych i społecznych: 
 - w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub ang., niem., fr., hiszp.., ros., wł. – 5 punktów 
 

 
Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej - Dla grupy nauk 
ścisłych i inżynierskich - materiały uwzględnione w Web of Science – odpowiada najwyżej 
punktowanej publikacji w czasopiśmie w wykazie  ministerialnym za dany rok – obecnie 15 
punktów 
 

 

 

 



Informacja o indeksowaniu w bazie Web of Science Core Collection, Scopus, innych : 

* w przypadku polskich czasopism można znaleźć na stronie : www.arianta.pl  Czasopismo 

można odnaleźć najłatwiej po numerze ISSN lub tytule. 

Proszę wpisać te bazy w których czasopismo jest indeksowane. 

*w przypadku czasopism  zagranicznych należy szukać w bazach polecanych przez MNiSW: 

 

 

 

V. Informacja o otwartym dostępie do artykułu 

 DOI publikacji:  Informacja o DOI publikacji (generalnie tylko dla artykułów w czasopismach) 

wydawnictwo umieszcza na pierwszej stronie artykułu obok nazwiska autora, tytułu, numeru 

i stron. Nie każda publikacja w wersji elektronicznej będzie posiadała DOI. 

http://www.arianta.pl/


4.Rodzaj otwartej licencji: 1. CC-BY lub 2. CC-BY-SA lub 3. CC-BY-NC lub 4. CC-BY-ND lub 5. 

CC-BY-NC-SA lub 6. CC-BY-NC-ND lub 7. Inna 

 

Zamieszczany przez wydawnictwo na różnych miejscach – na stronie 

czasopisma/wydawnictwa, przy konkretnym artykule, rozdziale, monografii. Licencja nie 

zawsze jest podana przy publikacji. Wówczas należy zaznaczyć: „inna”. 

5. Informacja o momencie udostępnienia w sposób otwarty: 1. w momencie opublikowania 

lub 2. po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu 

opublikowania do momentu udostepnienia publikacji w sposób otwarty  

 

W przypadku czasopisma - jeżeli na stronie wydawnictwa czasopismo ukazuje się na 

bieżąco/regularnie, to proszę wybrać: Sposób udostępniania publikacji:  1. w momencie 

opublikowania. 

Tę informację posiada jedynie wydawnictwo. Licencja określa zakres praw przysługujących 

użytkownikowi tekstu on-line.  


