Zarządzenie Nr 20/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 28 czerwca 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz działań związanych
z przyznaniem kategorii naukowej
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o rachunkowości
(Dz. U. 2016. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu nr 03/2014 z dnia
26 lutego 2014r. w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Opublikowany dorobek piśmienniczy pracowników PWSZ w Elblągu w czasie ich zatrudnienia
na uczelni jest dokumentowany w bazie pn. "Dorobek Naukowy PWSZ w Elblągu"
w komputerowym systemie biblioteczno-informatycznym funkcjonującym w Bibliotece
Uczelnianej.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Zgłoszeniu przez pracowników uczelni w zakresie dorobku, o którym mowa w § 1, podlegają:
1) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu
ministra, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych,
międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu;
2) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu
ministra, zawierającej liczbę punktów za publikacje w krajowych czasopismach naukowych,
których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,
niezamieszczonych w części A lub C;
3) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu
ministra, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
niezamieszczonych w części A, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych
bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla
nauk humanistycznych i społecznych;
4) recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej
0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym
niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych;
5) publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym;

6) monografie naukowe, redakcję naukową monografii naukowych i rozdziały w monografiach
naukowych;
pod warunkiem wskazania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w afiliacji.”
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
Zgłoszeniu przez pracownika podlega także inny dorobek naukowy niewymieniony w §2,
w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne
encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki
biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem
map;
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi
tej objętości tekstu;
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze
obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, są dostępne
w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji
naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator
dokumentu elektronicznego).”
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Zgłoszenia, o którym mowa w §2 i §3, dokonuje pracownik Uczelni. Wzór zgłoszenia
określają załączniki: nr 1a i nr 1b.
2. Zobowiązuje się autorów do zgłaszania na bieżąco, niezwłocznie po opublikowaniu,
informacji o swoich publikacjach wydanych poza Wydawnictwem PWSZ w Elblągu do
Biblioteki PWSZ w Elblągu celem ich zarejestrowania w bazie "Dorobku Naukowego
PWSZ w Elblągu".
3. Pracownicy publikujący poza Wydawnictwem PWSZ w Elblągu mają obowiązek złożenia
całości oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami
zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem
treści, wstępem i bibliografią załącznikową wraz z prawidłowo wypełnionymi formularzami:
1) "PUBLIKACJE - Oświadczenie informacyjne - monografia, rozdział w monografii,
książka, rozdział w książce" - załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2)"PUBLIKACJE - Oświadczenie informacyjne - artykuł w czasopiśmie" - załącznik nr 1b
do niniejszego zarządzenia.
4. Oświadczenie informacyjne do prac współautorskich powinno zawierać komplet podpisów
autorów afiliujących do PWSZ w Elblągu. Oświadczenie to składa pierwszy autor
publikacji.

5. Autorzy zobowiązani są złożyć "Oświadczenie o afiliacji" informujące o jednostce do której
afiliują indeksowaną w bazie publikację. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

