Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U.
Kategorie publikacji
Kod
Nazwa kategorii
AAA
Monografie naukowe wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze
AAB
Monografie naukowe wydane przez krajowe oficyny wydawnicze
- oryginalne monotematyczne prace o charakterze naukowo-odkrywczym lub kompleksowe
tematyczne atlasy z mapami (oprócz atlasów szkolnych),
- autor korzysta, dokonuje krytycznej oceny i syntetyzuje znane informacje dotyczące danego
tematu wzbogacając je o nowe zdobycze, będące wynikiem własnej pracy naukowej autora,
wyciągając wnioski końcowe,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., nakładem minimalnie 100 egzemplarzy,
stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
ABA
Opracowania o charakterze monografii naukowej w czasopismach i wydawnictwach
zbiorowych wydanych przez zagraniczne oficyny wydawnicze
ABB
Opracowania o charakterze monografii naukowej w czasopismach i wydawnictwach
zbiorowych wydanych przez krajowe oficyny wydawnicze
- oryginalne monotematyczne opracowania naukowe, rozdziały z oryginalnych
monotematycznych prac naukowych, opracowania z kompleksowych tematycznych atlasów z
mapami (oprócz atlasów szkolnych) lub samodzielne załączniki z mapami do opracowania,
- autor korzysta, dokonuje krytycznej oceny i syntetyzuje znane informacje dotyczące danego
tematu wzbogacając je o nowe zdobycze, będące wynikiem własnej pracy naukowej autora,
wyciągając wnioski końcowe,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., nakładem minimalnie 100 egzemplarzy,
stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategoriach
AEC, AED.
ABC
Rozdziały w monografiach naukowych wydanych przez zagraniczne oficyny wydawnicze
ABD
Rozdziały w monografiach naukowych wydanych przez krajowe oficyny wydawnicze
- rozdziały w monografiach naukowych, gdzie autorów podano w spisie treści lub za nazwą
rozdziału, rozdziały w kompleksowych tematycznych atlasach z mapami (oprócz atlasów
szkolnych), samodzielnie publikowane mapy tematyczne lub samodzielne załączniki z mapami
do monografii,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 1 a.a., nakładem minimalnie 100 egzemplarzy,
stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN,
- jeśli objętość rozdziałów, map lub załączników z mapami jest minimalnie 3 a.a., wtedy są one
klasyfikowane w kategoriach ABA lub ABB,
- jeśli objętość rozdziałów, map lub załączników z mapami jest mniejsza niż 1 a.a., wtedy są
one klasyfikowane w kategoriach AEC lub AED.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 456/2012 [słowackiego] Dz. U.
ACA
ACB

ACC
ACD

ADC
ADD

ADE
ADF

ADM
ADN

AEC
AED

Podręczniki dla szkół wyższych wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze
Podręczniki dla szkół wyższych wydane przez krajowe oficyny wydawnicze
- podręczniki, atlasy dla szkół wyższych (do kategorii tej nie zalicza się skryptów,
podręczników, atlasów i map dla szkół podstawowych oraz średnich),
- podają systemowo opracowany przegląd wiadomości o charakterze wykładowym z jednej z
dyscyplin naukowych lub praktyki społecznej,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi oraz
ISBN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
Rozdziały w podręcznikach dla szkół wyższych wydanych przez zagraniczne oficyny
wydawnicze
Rozdziały w podręcznikach dla szkól wyższych wydanych przez krajowe oficyny
wydawnicze
- rozdziały w podręcznikach dla szkół wyższych, w atlasach dla szkół wyższych, załączniki z
mapami do podręczników dla szkół wyższych, w których autorzy zostali określeni w spisie
treści, lub też przy nazwie rozdziału albo mapy,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 1 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi oraz
ISBN,
- jeśli objętość rozdziałów, map lub załączników z mapami jest mniejsza niż 1 a.a., wtedy są
one klasyfikowane w kategoriach AEC lub AED.
Prace naukowe w zagranicznych czasopismach karentowanych
Prace naukowe w krajowych czasopismach karentowanych
- artykuły lub opracowania, mapy tematyczne jako samodzielne załączniki z mapami do
artykułów lub opracowań, które zawierają oryginalne wyniki własnej pracy autora lub zespołu
autorów opublikowane w karentowanych czasopismach naukowych,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace naukowe w pozostałych czasopismach zagranicznych
Prace naukowe w pozostałych czasopismach krajowych
- artykuły lub opracowania, mapy tematyczne jako samodzielne załączniki z mapami do
artykułów lub opracowań, które zawierają oryginalne wyniki własnej pracy autora lub zespołu
autorów opublikowane w czasopismach naukowych,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace naukowe w czasopismach zagranicznych zarejestrowanych w bazach danych Web
of Science lub SCOPUS
Prace naukowe w czasopismach krajowych zarejestrowanych w bazach danych Web of
Science lub SCOPUS
- artykuły lub opracowania, mapy tematyczne jako samodzielne załączniki z mapami do
artykułów lub opracowań, które zawierają oryginalne wyniki własnej pracy autora lub zespołu
autorów opublikowane w czasopismach, które są rejestrowane w bazach danych Web of Science
lub SCOPUS,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace naukowe w zagranicznych recenzowanych naukowych wydawnictwach zbiorowych,
monografiach
Prace naukowe w krajowych recenzowanych naukowych wydawnictwach zbiorowych,
monografiach
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- artykuły, opracowania lub rozprawy, które zawierają oryginalne wyniki własnej pracy autora
lub zespołu autorów opublikowane w naukowych (niekonferencyjnych) wydawnictwach
zbiorowych,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN,
- jeśli objętość rozdziałów w monografii naukowej lub podręczniku dla szkół wyższych, map
tematycznych, samodzielnych załączników z mapami do publikacji, samodzielnie
opublikowanych pojedynczych map tematycznych lub pojedynczych map w kompleksowym
tematycznym atlasie jest mniejsza niż 1 a.a., wtedy są one klasyfikowane w niniejszej kategorii.
Abstrakty prac naukowych w zagranicznych czasopismach karentowanych
Abstrakty prac naukowych w krajowych czasopismach karentowanych
- przedstawiane są tylko te, które nie zostały wydane jako całe teksty,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Abstrakty prac naukowych w czasopismach zagranicznych zarejestrowanych w bazach
danych Web of Science lub SCOPUS
Abstrakty prac naukowych w czasopismach krajowych zarejestrowanych w bazach
danych Web of Science lub SCOPUS
- przedstawiane są tylko te, które nie zostały wydane jako całe teksty,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Opublikowane wystąpienia zaproszone na zagranicznych konferencjach naukowych
Opublikowane wystąpienia zaproszone na krajowych konferencjach naukowych
- wystąpienia z konferencji naukowych, które zostały opublikowane całościowo w
konferencyjnym wydawnictwie zbiorowym lub w czasopiśmie, ewentualnie w dodatkowym
numerze czasopisma albo mapy tematyczne w postaci samodzielnego załącznika z mapami do
publikacji, którego objętość jest mniejsza niż 1 a.a.,
- o wystąpienie został autor poproszony jako autorytet naukowy w danej dziedzinie; w związku
z zaproszeniem musi istnieć pisemny dokument potwierdzający lub też w podtytule artykułu,
nagłówku rubryki, programie konferencji itp. musi zostać opublikowana informacja na ten
temat,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Opublikowane wystąpienia na zagranicznych konferencjach naukowych
Opublikowane wystąpienia na krajowych konferencjach naukowych
- zgłoszone wystąpienia z konferencji naukowej, które zostały opublikowane w całości w
konferencyjnym wydawnictwie zbiorowym lub czasopiśmie, ewentualnie w dodatkowym
numerze czasopisma,
- przed wydaniem są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska
podano w publikacjach; jeśli recenzenci nie widnieją w publikacjach wydanych przez
zagraniczne oficyny wydawnicze, wtedy autor dokumentuje postępowanie recenzyjne, oprócz
publikacji wydanych przez oficynę wydawniczą znajdującą się w zestawieniu według § 108a
ust. 8 Ustawy,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
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Abstrakty wystąpień zaproszonych z zagranicznych konferencji naukowych
Abstrakty wystąpień zaproszonych z krajowych konferencji naukowych
- abstrakty wystąpień z konferencji naukowej, które zostały wydane w konferencyjnym
wydawnictwie zbiorowym lub czasopiśmie, ewentualnie w dodatkowym numerze czasopisma
naukowego,
- abstrakt nie został wydany jako cały tekst,
- o wystąpienie został autor poproszony jako autorytet naukowy w danej dziedzinie; w związku
z zaproszeniem musi istnieć pisemny dokument potwierdzający lub też w podtytule artykułu,
nagłówku rubryki, programie konferencji itp. musi zostać opublikowana informacja na ten
temat,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Abstrakty wystąpień z zagranicznych konferencji naukowych
Abstrakty wystąpień z krajowych konferencji naukowych
- abstrakty wystąpień z konferencji naukowej, które zostały wydane w konferencyjnym
wydawnictwie zbiorowym lub czasopiśmie, ewentualnie w dodatkowym numerze czasopisma
naukowego,
- abstrakt nie został wydany jako cały tekst,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Plakaty z konferencji zagranicznych
Plakaty z konferencji krajowych
- plakaty z konferencji naukowych, które zostały wydane w konferencyjnym wydawnictwie
zbiorowym lub w czasopiśmie, ewentualnie w dodatkowym numerze czasopisma,
- charakteryzują się: stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Sprawozdania dotyczące rozwiązanych zadań naukowo-badawczych
- sprawozdania z projektów naukowo-badawczych, prace badawcze oraz projekty związane z
przygotowywaniem, realizacją i oceną konkretnego programu naukowo-badawczego lub
projektu, zawierające dane mówiące o zaawansowaniu i wynikach rozwiązania,
- są one oceniane przez co najmniej dwóch specjalistów, których nazwiska podano w
sprawozdaniu,
- są dostępne w bibliotece akademickiej lub innej.
Zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, zgłoszenia wzorów
użytkowych, zgłoszenia znaków towarowych, zgłoszenia dodatkowych zaświadczeń
dotyczących znaków towarowych, zgłoszenia topografii produktów
półprzewodnikowych, zgłoszenia oznaczeń pochodzenia produktów, zgłoszenia oznaczeń
geograficznych produktów, zgłoszenia w celu przyznania certyfikatu hodowlanego
- są ewidencjonowane, jeśli są publikowane w monitorach urzędowych stosownych urzędów
patentowych lub im podobnych,
- fakt wpisania i przyznania patentów i wzorów przemysłowych, wpisania wzorów użytkowych,
znaków towarowych, dodatkowych zaświadczeń dotyczących znaków towarowych, topografii
produktów półprzewodnikowych, oznaczeń pochodzenia produktów, oznaczeń geograficznych
produktów oraz przyznania certyfikatu hodowlanego, należy podać w uwadze.
Specjalistyczne publikacje książkowe wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze
Specjalistyczne publikacje książkowe wydane przez krajowe oficyny wydawnicze
- publikacje książkowe nie mające charakteru naukowo-odkrywczego, lecz do ich
opracowania wymagane są duże specjalistyczne umiejętności autora, kompleksowe atlasy z
mapami, edycje z mapami, mapy publikowane samodzielnie, samodzielne załączniki z
mapami do monografii,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN
lub ISSN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
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Rozdziały w specjalistycznych publikacjach książkowych wydanych przez zagraniczne
oficyny wydawnicze
Rozdziały w specjalistycznych publikacjach książkowych wydanych przez krajowe
oficyny wydawnicze
- rozdziały w specjalistycznej publikacji książkowej, gdzie autorów podano w spisie treści lub
za nazwą rozdziału, rozdziały w kompleksowych tematycznych atlasach z mapami,
ewentualnie w edycjach map, mapy opublikowane samodzielnie, samodzielne załączniki z
mapami do monografii,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 1 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN
lub ISSN,
- jeśli objętość tych rozdziałów, map czy załączników z mapami jest mniejsza niż 1 a.a.,
wtedy są one klasyfikowane w kategorii BEE lub BEF.
Podręczniki dla szkół średnich i podstawowych
- fakt, że chodzi o podręcznik, musi być podany w publikacji,
- do tej kategorii zaliczane są też atlasy szkolne dla szkół średnich i podstawowych,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN.
Skrypty i teksty podręcznikowe
- skrypty i teksty podręcznikowe, mapy tematyczne jako samodzielne załączniki z mapami do
skryptów i tekstów podręcznikowych,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
Rozdziały w podręcznikach i tekstach podręcznikowych
- rozdziały w podręcznikach i tekstach podręcznikowych, mapy tematyczne jako samodzielne
załączniki z mapami do podręczników i tekstów podręcznikowych,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 1 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN,
- jeśli objętość tych rozdziałów czy map jest mniejsza niż 1 a.a, wtedy są one klasyfikowane w
kategorii BEE lub BEF.
Hasła w specjalistycznych słownikach terminologicznych i encyklopediach wydanych
przez zagraniczne oficyny wydawnicze
Hasła w specjalistycznych słownikach terminologicznych i encyklopediach wydanych
przez krajowe oficyny wydawnicze
- wpisy dotyczące haseł w specjalistycznych słownikach terminologicznych i encyklopediach,
o ile charakteryzują się objętością minimalnie 3 stron znormalizowanych, zaś przy haśle
podano jego autora,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Prace specjalistyczne w zagranicznych czasopismach karentowanych
Prace specjalistyczne w krajowych czasopismach karentowanych
- artykuły, opracowania, rozprawy, abstrakty o charakterze specjalistycznym, mapy
tematyczne jako samodzielnie załączniki z mapami do czasopism oraz samodzielnie
publikowane poszczególne mapy tematyczne w czasopismach karentowanych,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace specjalistyczne w pozostałych czasopismach zagranicznych
Prace specjalistyczne w pozostałych czasopismach krajowych
- artykuły, opracowania, rozprawy o charakterze specjalistycznym, mapy tematyczne jako
samodzielnie załączniki z mapami do czasopism oraz samodzielnie publikowane poszczególne
mapy tematyczne w pozostałych czasopismach,
- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace specjalistyczne w czasopismach zagranicznych zarejestrowanych w bazach danych
Web of Science lub SCOPUS
Prace specjalistyczne w czasopismach krajowych zarejestrowanych w bazach danych
Web of Science lub SCOPUS
- artykuły, opracowania, rozprawy o charakterze specjalistycznym, mapy tematyczne jako
samodzielnie załączniki z mapami do czasopism oraz samodzielnie publikowane poszczególne
mapy tematyczne w czasopismach zarejestrowanych w bazach danych Web of Science lub
SCOPUS,
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- charakteryzują się ISSN lub innym numerem standardowym.
Prace specjalistyczne w zagranicznych wydawnictwach zbiorowych (konferencyjnych i
niekonferencyjnych)
Prace specjalistyczne w krajowych wydawnictwach zbiorowych (konferencyjnych i
niekonferencyjnych)
- artykuły, opracowania lub rozprawy o charakterze specjalistycznym opublikowane w
konferencyjnych lub niekonferencyjnych wydawnictwach zbiorowych, mapy tematyczne jako
samodzielne załączniki z mapami do publikacji, które nie są recenzowane (eseje literackie w
zależności od ich charakteru można zakwalifikować do tych kategorii albo do kategorii CEC,
CED),
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi,
- jeśli objętość rozdziałów w podręcznikach i tekstach podręcznikowych jest mniejsza niż 1 a.a.,
wtedy są one klasyfikowane w tej kategorii.
Abstrakty prac specjalistycznych z przedsięwzięć zagranicznych (konferencje, itp.)
Abstrakty prac specjalistycznych z przedsięwzięć krajowych (konferencje, itp.)
- przedstawiane są tylko te, które nie zostały wydane jako całe teksty,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi.
Normy
- oryginalne słowackie normy techniczne (STN),
- opracowania i tłumaczenia pisemne na język słowacki innych norm, na przykład ISO czy EN,
przejętych do zestawu norm STN będą kwalifikowane jako tłumaczenia pisemne w kategorii
EDJ.
Monografie artystyczne, dzieła dramatyczne, scenariusze, artystyczne tłumaczenia
pisemne publikacji, katalogi autorskie wydane przez zagraniczne oficyny wydawnicze.
Monografie artystyczne, dzieła dramatyczne, scenariusze, artystyczne tłumaczenia
pisemne publikacji, katalogi autorskie wydane przez krajowe oficyny wydawnicze.
- monografie artystyczne, katalogi autorskie, artystyczne tłumaczenia pisemne publikacji
książkowych, załączniki z rysunkami do monografii lub katalogów,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są klasyfikowane w kategorii GII.
Rozdziały w monografiach artystycznych, rozdziały artystycznych tłumaczeń pisemnych
publikacji wydanych przez zagraniczne oficyny wydawnicze.
Rozdziały w monografiach artystycznych, rozdziały artystycznych tłumaczeń pisemnych
publikacji wydanych przez krajowe oficyny wydawnicze.
- rozdziały w monografiach atystycznych, rozdziały artystycznych tłumaczeń pisemnych
publikacji,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 1 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN,
- jeśli objętość tych rozdziałów jest mniejsza niż 1 a.a., wtedy są one klasyfikowane w
kategoriach CEC, CED.
Dzieła muzyczne (partytury, materiały nutowe) wydane przez zagraniczne oficyny
wydawnicze
Dzieła muzyczne (partytury, materiały nutowe) wydane przez krajowe wydawnicze
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISSN lub ISMN.
Prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w zagranicznych czasopismach
karentowanych
Prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w krajowych czasopismach karentowanych
- prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w czasopismach karentowanych,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISSN.
Prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w zagranicznych czasopismach
niekarentowanych
Prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w krajowych czasopismach
niekarentowanych
- prace artystyczne oraz tłumaczenia pisemne w czasopismach,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISSN.
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CED

CGC
CGD
CIA
CIB
CJA
CJB
CKA
CKB
DAI

EAI

EAJ

EDI
EDJ

FAI

Prace artystyczne, dzieła dramatyczne, scenariusze i tłumaczenia pisemne w
wydawnictwach zbiorowych, edycjach książkowych i katalogach zbiorczych wydanych
przez zagraniczne oficyny wydawnicze
Prace artystyczne, dzieła dramatyczne, scenariusze i tłumaczenia pisemne w
wydawnictwach zbiorowych, edycjach książkowych i katalogach zbiorczych wydanych
przez krajowe oficyny wydawnicze
- oryginalne literackie prace artystyczne, oryginalne prace artystyczne i artystyczne
tłumaczenia pisemne (eseje literackie w zależności od ich charakteru można zakwalifikować
do tych kategorii albo do kategorii BEE czy BEF),
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN,
- jeśli objętość rozdziałów w monografii artystycznej, rozdziałów tłumaczeń pisemnych
publikacji jest mniejsza niż 1 a.a., wtedy są one klasyfikowane w tej kategorii,
- brane są też tutaj pod uwagę fragmenty opracowań artystycznych i architektonicznych, dzieła
muzyczne wydane jako część składowa całości.
Opracowania i projekty artystyczne i architektoniczne - zagraniczne
Opracowania i projekty artystyczne i architektoniczne - krajowe
- brane są pod uwagę opracowania i projekty opublikowane w całości.
Folder do wystawy (mniej niż 8 s.) wydany za granicą
Folder do wystawy (mniej niż 8 s.) wydany w kraju
Katalog do wystawy (więcej niż 8 s., mniej niż 1 a.a.) wydany za granicą
Katalog do wystawy (więcej niż 8 s., mniej niż 1 a.a.) wydany w kraju
Katalog do wystawy (więcej niż 1 a.a.) wydany za granicą
Katalog do wystawy (więcej niż 1 a.a.) wydany w kraju
Prace doktorskie oraz habilitacyjne
Prace, na podstawie których autor uzyskał niektóry ze stopni naukowych lub pedagogicznych
(inne typy prac kwalifikacyjnych, np. dyplomowe, poświadczalne itd. nie są ewidencjonowane).
Prace przeglądowe
- prace przeglądowe wydane w formie książkowej,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi oraz
ISBN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
Specjalistyczne tłumaczenia pisemne publikacji
- specjalistyczne tłumaczenia pisemne wydane w formie książkowej,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi oraz
ISBN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
Recenzje w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN lub ISSN.
Prace przeglądowe, specjalistyczne, tłumaczenia pisemne norm; specjalistyczne
tłumaczenia pisemne w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych
- prace przeglądowe, jeśli mają charakter oceniający lub podsumowujący,
- charakteryzują się stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN, ISSN lub innym numerem
standardowym.
Prace redakcyjne, zestawiane charakteru książkowego (bibliografie, encyklopedie,
katalogi, słowniki, wydawnictwa zbiorowe, atlasy...)
- prace o charakterze specjalistycznym, prace zestawiane, redakcyjne głównie wydania
zbiorowe, encyklopedie, bibliografie, katalogi, atlasy itp.,
- charakteryzują się: objętością minimalnie 3 a.a., stosownymi danymi wydawniczymi, ISBN
lub ISSN,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 3 a.a., wtedy są one klasyfikowane w kategorii GII.
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GII

Sprawozdania
- sprawozdania na bieżąco dotyczące rozwiązywanych zadań oraz prace związane z
przygotowaniem, realizacją i oceną konkretnego etapu programu lub projektu, zawierające dane
mówiące o zaawansowaniu i wynikach rozwiązania, nawet jeśli nie zostały podane do
wiadomości publicznej, lecz są dostępne w bibliotece akademickiej lub innej. Nie są w tym
przypadku uwzględniane formularze.
Prace opublikowane w sposób umożliwiający ogólną dostępność
- prace opublikowane elektronicznie udostępnione ogółowi jedynie w sposób umożliwiający
ogólną dostępność oraz które nie można zakwalifikować w żadnej z poprzednich kategorii,
- ewidencjowane są prace związane z pedagogiczną, profesjonalną, badawczo-rozwojową
działalnością autora,
- charakteryzują się objętością minimalnie 1 strony znormalizowanej,
- jeśli objętość tych prac jest mniejsza niż 1 strona znormalizowana, wtedy są one klasyfikowane
w kategorii GII.
Różne publikacje i dokumenty, które nie mogą zostać zaklasyfikowane do żadnej z
wcześniejszych kategorii.

