ZARZĄDZENIE
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R.0211.48.2022
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie
wyznaczania wartości punktowej publikacji na potrzeby procedur
wewnątrzuczelnianych wymagających oceny dorobku publikacyjnego
pracowników

Działając na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:

§1
1. Ustala się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie sposób wyznaczania wartości
punktowych publikacji, który stosowany będzie w szczególności w procedurach służących:
1) ocenie nauczycieli akademickich (w tym ocenie okresowej) w zakresie działalności
naukowej;
2) przyznawaniu nagród Rektora za działalność naukową;
3) przyznawaniu środków Uczelni na działalność naukową;
4) obniżaniu wymiaru zajęć dydaktycznych w związku z osiągnięciami w zakresie
działalności publikacyjnej.
2. Wartość punktowa, o której mowa w ust. 1, 𝑖-tej publikacji przypisana jej autorowi lub
współautorowi, wyznaczana jest według następującego wzoru:
𝐷𝑖 = 𝛽𝑖 ∗ 𝑃𝑖 ∗ log 2 (1 +

(1 − 𝛼(𝑃𝑖 )) + 𝛼(𝑃𝑖 )𝑁𝑖
)
𝑁𝑖

gdzie:
𝐷𝑖 - wartość punktowa 𝑖-tej publikacji;
𝑃𝑖 - wartość punktowa 𝑖-tej publikacji określona zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
𝛽𝑖 – współczynnik:
o

w przypadku prac publikowanych w postaci artykułów w czasopismach
naukowych publikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus
wyznaczany jest zgodnie z formułą:
𝛽𝑖 = (1 + 𝑆𝐽𝑅𝑖 )

o

o

przyjmuje wartość 1,25 w przypadku autorstwa monografii ujętych w komunikacie
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego jako publikacje najwyższego
poziomu,
przyjmuje wartość 1 w pozostałych przypadkach;

𝑆𝐽𝑅𝑖 - wartość indeksu 𝑆𝐽𝑅 dla czasopisma (uwzględnia się najnowszą wartość dostępną w
serwisie scimagojr.com);
𝑁𝑖 – liczba autorów i-tej publikacji będących pracownikami lub doktorantami UEK;
𝛼(𝑃𝑖 ) – współczynnik określający udział autora w powstaniu publikacji wieloautorskiej
liczony według wzoru:
0
𝑃𝑖 − 𝑄80
𝛼(𝑃𝑖 ) =
𝑄95 − 𝑄80
1
{

𝑑𝑙𝑎 𝑃𝑖 ≤ 𝑄80
𝑑𝑙𝑎 𝑃𝑖 ∈ (𝑄80 ; 𝑄95 )
𝑑𝑙𝑎 𝑃𝑖 ≥ 𝑄95

𝑄𝑘 – wartość 𝑘-tego percentyla obliczona dla zbioru wartości punktowych publikacji
przygotowanych przez pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej UEK w roku
poprzedzającym
rok
przeprowadzania
oceny
dorobku
publikacyjnego,
z zastrzeżeniem, że publikacje wieloautorskie są uwzględniane jeden raz.

§2
1. Prorektor ds. Nauki do dnia 30 maja każdego roku publikuje w formie komunikatu informacje
o rozkładzie punktów za rok poprzedni wraz ze wskazaniem wartości 𝑄80 i 𝑄95 .
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, dla roku 2021 zostanie opublikowany do dnia 31 lipca
2022 roku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

