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Sporządzanie wykazów: wydawnictw 
monografii naukowych, czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych



Wykazy będą publikowane na mocy 
przepisów: 

 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz. U. poz. 1668)

 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w

sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii

naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych

materiałów z konferencji międzynarodowych
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Co będzie obejmował wykaz?

1.Wydawnictwa publikujące recenzowane
monografie naukowe,

2.czasopisma naukowe, ujęte w
międzynarodowych bazach
bibliometrycznych o największym zasięgu
oraz recenzowane materiały z konferencji
międzynarodowych
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Punkty dla recenzowanych 
monografii naukowych

80 pkt, jeśli wydawnictwo stosuje zasady etyki
publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie
nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w
szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do
spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on
Publication Ethics) oraz posiada ustaloną
procedurę recenzji naukowej dla wszystkich
monografii naukowych lub monografii pod
redakcją naukową, lub 4
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 200 pkt, jeśli dodatkowo monografia wnosi istotny
wkład w rozwój światowej nauki, wydawnictwo
prowadzi politykę przyczyniającą się do
upowszechniania monografii w skali światowej, uznane
jest przez środowisko naukowe za wiodące, z
uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach
klasyfikujących wydawnictwa, stosuje jednolite
standarty kwalifikowania monografii naukowych do
publikacji, nieuzależnionych od wniesienia opłaty za
publikację monografii lub wysokości tej opłaty.

Punkty dla recenzowanych monografii 
naukowych



Co będzie umieszczone na 
wykazie?

1. czasopisma naukowe,
uwzględnione w międzynarodowej
bazie:

Scopus

Science Citation Index
Expanded,

Social Sciences Citation Index,

Arts & Humanities Citation
Index,

Emerging Sources Citation
Index;
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Co będzie umieszczone na 

wykazie? 

2. recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych
uwzględnione w bazie informatycznych konferencji naukowych
The Computing Research and Education Association of
Australasia (CORE), ujęte w międzynarodowej bazie DBLP
Computer Science Bibliography;

3. zagraniczne czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej
bazie ERIH+ (nie wszystkie - te, które przez ekspertów zostały
uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny
wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej);

4. czasopisma naukowe, sfinansowane w ramach projektu
„Wsparcie dla czasopism naukowych”.
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Prace przygotowawcze do utworzenia wykazu –

grupy ekspertów

W pracach poprzedzających przygotowanie projektu 

wykazu biorą udział grupy ekspertów odpowiadające 

poszczególnym dyscyplinom. W skład jednego zespołu 

wchodzi od 5 do 10 członków
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Sposób określania punktacji czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych

Analiza pozycji czasopism naukowych lub recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych, oparta na
wskaźnikach wpływu, zakończona ustaleniem wstępnych
punktacji;

ocena ekspercka wpływu czasopism naukowych lub
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
na rozwój nauki, w tym propozycja zmiany wstępnej
punktacji;

ocena zasadności uwzględnienia w wykazie czasopism
naukowych ujętych w bazie ERIH+ i przypisania im określonej
liczby punktów.
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Ile punktów dla czasopisma? –
wstępna punktacja

Wstępna punktacja ustalona dla czasopism umieszczonych w

międzynarodowych bazach, wynika z wartości centylowych w

poszczególnych dyscyplinach naukowych:

1) 200, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 97;

2) 140, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 90, ale

mniej niż 97;
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Ile punktów dla czasopisma? 

Wstępna punktacja

3) 100, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75,

ale mniej niż 90;

4) 70, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50,

ale mniej niż 75;

5) 40, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25,

ale mniej niż 50;
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Ile punktów dla czasopisma? 

Wstępna punktacja

6) 20, jeżeli wartość centylowa jest mniejsza od 25.

20 punktów mogą otrzymać czasopisma umieszczone w

ww. międzynarodowych bazach, które nie posiadają

wyliczonej wartości wskaźnika, finansowane w ramach

programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz

zagraniczne renomowane czasopisma, umieszczone w

bazie ERIH+.
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Ile punktów dla materiałów z 

konferencji międzynarodowej? 

Wstępna punktacja

Dla recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej,

uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych,

wstępna punktacja wynika z kategorii CORE konferencji międzynarodowej:

1) 200, jeżeli konferencja posiada kategorię A*;

2) 140, jeżeli konferencja posiada kategorię A;

3) 70, jeżeli konferencja posiada kategorię B;

4) 20, jeżeli konferencja posiada kategorię C.

13



Ile punktów dla materiałów z konferencji 

międzynarodowej? Różnica w 

punktacjach między dyscyplinami

W przypadku gdy dla czasopisma naukowego, do którego
przypisano więcej niż jedną dyscyplinę, określono różną
punktację, oblicza się średnią arytmetyczną i określa się dla
tego czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych punktację, najbliższą tej
średniej. W przypadku równych różnic między średnią a dwoma
najbliższymi punktacjami, przyjmuje się punktację wyższą.
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Punktacja dla czasopism i materiałów 
z konferencji międzynarodowych – korekta 
ekspercka

Grupa ekspertów w uzasadnionych przypadkach może

zaproponować zmianę wstępnych punktacji czasopisma

naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji - pod

warunkiem opracowania szczegółowego uzasadnienia - dla

których określono wstępną punktację:

1) 200 - może zaproponować punktację 140 lub 100;

2) 140 - może zaproponować punktację 200, 100 lub 70;
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Punktacja dla czasopism i materiałów 

z konferencji międzynarodowych – korekta 

ekspercka

3) 100 - może zaproponować punktację 200, 140, 70 lub 40;

4) 70 - może zaproponować punktację 140, 100, 40 lub 20;

5) 40 - może zaproponować punktację 100, 70 lub 20;

6) 20 - może zaproponować punktację 70 lub 40.
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Przekazanie punktacji do KEN

Grupy ekspertów przedstawiają Komisji Ewaluacji Nauki 
propozycję punktacji dla czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

Komisja Ewaluacji Nauki, po przeprowadzonej analizie 
punktacji i ewentualnej korekcie, projekt wykazu przedstawia 
do akceptacji Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 
geneza powstania

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” - ogłoszony 
na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w 
ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. 
U. poz. 1832).
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Do kogo program jest skierowany 

Do przedsiębiorców w rozumieniu
art. 1 załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
będących wydawcami czasopism
działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. –
Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z
późn. zm. ).
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Cel programu

Wsparcie wydawców polskich

czasopism naukowych nieujętych w

międzynarodowych bazach czasopism

naukowych o największym zasięgu,

lecz publikujących artykuły naukowe o

wysokim poziomie naukowym.
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Do kiedy należy złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 2 do 16 

października 2018 r. Szczegółowy zakres 

informacji zawartych we wniosku określa 

załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
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Dziedziny objęte konkursem

Pierwszy konkurs został ogłoszony w 
dziedzinach:
1.nauk inżynieryjno-technicznych (min. 30)
2.nauk medycznych i nauk o zdrowiu (min. 30)
3.nauk humanistycznych (min. 150)
4.nauk rolniczych (min. 30)
5.nauk społecznych (min. 120)
6.nauk ścisłych i przyrodniczych (min. 30)
7.nauk teologicznych (min. 5)
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Ocena wniosków

Oceny wniosków dokonuje zespół doradczy, w dwóch etapach.

Pierwszy etap obejmuje weryfikację, czy będące przedmiotem

wniosków projekty spełniają warunki udziału w programie (Wnioski,

których przedmiotem są projekty, które nie spełniają któregokolwiek z

warunków udziału w programie, nie podlegają dalszej ocenie i są

zwracane przedsiębiorcom wraz z uzasadnieniem).

Drugi etap polega na przypisaniu wartości punktowych poszczególnym

szczegółowym kryteriom przyznawania pomocy.
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Wyniki oceny wniosków
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 Zespół przedstawia ministrowi wyniki oceny wniosków w drugim etapie, 
odrębnie dla każdej dziedziny nauki, dla której konkurs był ogłoszony, 
wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy. 
Propozycję odmowy lub zmniejszenia finansowania, zespół uzasadnia 
szczegółowo.

 Minister informuje przedsiębiorców, za pośrednictwem systemu OSF o 
wynikach oceny.

 Przedsiębiorca niezadowolony z wyników oceny, może złożyć 
umotywowane zastrzeżenia do wyników oceny. 

 Minister, na podstawie wyników oceny, ustala listę projektów 
zakwalifikowanych do finansowania wraz z wielkością przyznanej 
pomocy, o czym informuje przedsiębiorców za pomocą systemu OSF.

 Przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc, składa w urzędzie 
obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez 
upoważnione osoby. 



Raporty
Przedsiębiorca składa: 

1) raport roczny w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym 
pomoc została przyznana;

2) raport końcowy w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, na który 
pomoc została przyznana. 

Przedsiębiorca nie składa raportu rocznego za ostatni rok realizacji projektu, jeżeli termin 
jego złożenia przypada po terminie złożenia raportu końcowego. 

Oceny raportów rocznych i raportów końcowych dokonuje zespół. 

Na podstawie oceny raportu końcowego minister uznaje projekt za: 

1) zrealizowany; 

2) zrealizowany nienależycie albo niezrealizowany, z wezwaniem przedsiębiorcy do zwrotu 
przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc w całości albo w części. 
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