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Zestawienie 2 399 czasopism, tj. wszystkich aplikujących na listę B

• nauki humanistyczne N = 810 

• nauki społeczne N = 714

• nauki techniczne, ścisłe, 
medyczne, przyrodnicze N = 875

CZASOPISMA   ZE   WSZYSTKICH OBSZARÓW   NAUK



1) w dziedzinie nauk humanistycznych - 150

7) w dziedzinie nauk teologicznych - 5

2) w dziedzinie nauk społecznych - 120

2) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych - 30

3) w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 30

4) w dziedzinie nauk rolniczych - 30

6) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych - 30

Komunikat MNiSW w sprawie konkursu 
w ramach Programu Wsparcia

Min. 390 czasopism:
Reprezentatywność



Kulczycki, E. (2018). Stan praktyk publikacyjnych 
polskich czasopism naukowych w 2017 roku. 
DOI: 10.6084/m9.figshare.5683813

Mapa zagęszczenia – grupy tematyczne – w obszarze nauk technicznych, 

ścisłych, medycznych, przyrodniczych (N = 875)

Thomson Reuters (obecnie Clarivate Analytics)

nauki techniczne



Ustawa

Rozporządzenie

Zarządzenie

…. OSF



Rozróżnialność



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”





Odsetek czasopism wdrażających nowoczesne standardy wydawnicze w podziale na punkty

przyznane czasopismom według punktacji z 2016 roku (N = 2719).

Digital Object Identifier (DOI)         Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

STANDARDY WYDAWNICZE - polskie czasopisma naukowe



Polskie czasopisma indeksowane w Journal Citation Reports

w 2015 oraz 2016 roku - 141

(dane na podstawie InCites Dataset; zapis tytułu zgodny z zapisem 
używanym w bazie Web of Science Core Collection)

Polskie czasopisma indeksowane w bazie Scopus

w listopadzie 2017 roku - 347

Program wsparcia MNiSW – do 500 czasopism

Do wniosku należy dołączyć:

• wszystkie numery czasopisma wydane w okresie 2 lat kalendarzowych 

poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu 

ALBO (???)

• ich kopie, w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie 

PDF, każdy o objętości nieprzekraczającej 50 MB



Zarządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 28 września 2018 r. 

do spraw opracowania wykazu
czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych
i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

(Dz. Urz. Pozycja 48)

Zadanie:

przygotowanie i przedstawienie Ministrowi projektów wykazów :

• czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w międzynarodowych bazach o największym 

zasięgu

• czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w 

ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, wraz z przypisaną 

liczbą punktów

Dwa ZESPOŁY doradcze Ministra, działające do końca 2018 r.

ZESPÓŁ 1. 15 osób 



Zadanie:

(§ 3. p. 3) 

Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej 

„ministrem”, wyników oceny merytorycznej wniosków, odrębnie dla każdej 

dziedziny nauki, dla której był ogłoszony konkurs, wraz z propozycją 

przyznania albo odmowy przyznania pomocy

Dwa ZESPOŁY doradcze Ministra, działające do końca 2018 r.

ZESPÓŁ 2. 119 osób 

Zarządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 28 września 2018 r. 
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów 
zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(Dz. Urz. Pozycja 49)





Co potem ?



KONIEC







SUPLEMENT



Zespół doradczy do spraw opracowania propozycji:

 wykazu czasopism naukowych

 wykazu wydawnictw naukowych

 programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych na potrzeby przyszłej oceny

parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

Program Wsparcia ma pozwolić na umiędzynarodowienie oraz na wdrożenie m.in.:

systemu zarządzania pracą wydawniczą, identyfikatorów DOI i ORCID, systemu

antyplagiatowego



zespół

Ustawa 2.0,  Art. 268



Kulczycki, E. (2018). Stan praktyk publikacyjnych 
polskich czasopism naukowych w 2017 roku. 
DOI: 10.6084/m9.figshare.5683813

http://excellence-project.zut.edu.pl

ŹRÓDŁO:

Uniwersytet Śląski



Czasopisma z wdrożonym systemem 

zarządzania pracą wydawniczą 

w podziale na czasopisma według punktacji z 

2016 roku (N = 2719).

•• ELS – Elsevier

•• EM – Editorial Manager

•• ES – Editorial System

•• IC – Index Copernicus International

•• OJS – Open Journal Systems

•• SEN – SENIR – System Uniwersytetu 

•• Ekonomicznego we Wrocławiu

•• UJ – System Uniwersytetu Jagiellońskiego

•• USz – System Uniwersytetu Szczecińskiego

•• Inny



Czasopisma, które wdrożyły cyfrowy identyfikator 

DOI w podziale na czasopisma według punktacji 

z 2016 roku (N = 2719).

Czasopisma z wdrożonym ORCID w podziale na 

czasopisma według punktacji z 2016 roku (N = 2719).



Odsetek czasopism (N = 2212) z określoną liczbą punktów w 

poszczególnych obszarach nauk: technicznych, ścisłych, medycznych, 

przyrodniczych (TZ); społecznych (S); nauk humanistycznych (H).

Ok. 10 % > 12 pkt   (259 czasopism)



• przygotowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki projektu 
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za artykuły 
naukowe opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w indeksowanych, 
międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu;

• opracowanie propozycji sposobu przyznawania punktów za artykuły naukowe 
opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism naukowych;

• określenie propozycji warunków uznawania publikacji naukowej za monografię 
naukową, rozdział w monografii lub redakcję monografii;

• określenie propozycji warunków uznawania publikacji naukowej za artykuł naukowy;

• przygotowanie propozycji kryteriów oceny wydawnictw naukowych i propozycji 
sposobu przyznawania punktów za monografie naukowe, rozdziały w monografiach, 
redakcję monografii, wydawane przez wydawnictwa naukowe ujęte w wykazie tych 
wydawnictw;

§ 3. Do zadań Zespołu należy:



• opracowanie założeń programu ministra zapewniającego wsparcie polskich czasopism 
naukowych w działaniach mających na celu ujęcie czasopisma w uznanych 
międzynarodowych bazach czasopism naukowych, w tym propozycji kryteriów i trybu 
oceny wniosków złożonych w ramach programu  (Art. 402 U. 2.0);

§ 7. 1. 

Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności 
i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu

• przedstawienie ministrowi propozycji kandydatów na członków zespołu specjalistycznego 
do oceny wniosków składanych w ramach programu (Art. 342 U. 2.0).



Predicted Impact Factor (PIF) – wyliczany na podstawie danych 

wyszukanych w bazie Web of Science Core Collection (WoS) oraz 

podanej w ankiecie liczby artykułów naukowych.

PIF to iloraz liczby cytowań publikacji danego czasopisma

(niezależnie od daty wydania tej publikacji) w bazie WoS w latach 

2012-2014 i liczby artykułów naukowych opublikowanych

Rozkład odsetka czasopism z obszaru nauk technicznych, 

ścisłych, medycznych, przyrodniczych ze względu na wartość 

wskaźnika Predicted Impact Factor (N = 798)

Scimago Impact Factor (SIF) – wyliczany na podstawie danych 

z Scimago Journal & Country Rank (tworzonej w oparciu o dane 

z bazy SCOPUS). Dotyczy on periodyków polskich 

indeksowanych w bazie SCOPUS. 

SIF obliczany jest jako iloraz współczynnika Total Cites (3 years) 

publikowanego w bazie Scimago Journal & Country Rank 

dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny 

czasopism naukowych i liczby wszystkich artykułów naukowych 

opublikowanych w czasopiśmie w okresie od trzech lat do roku

poprzedzających rok wypełnienia ankiety

Rozkład odsetka czasopism z obszaru nauk technicznych, 

ścisłych, medycznych, przyrodniczych ze względu na wartość 

wskaźnika Scimago Impact Factor (N = 798).

SNIP Source Normalized Impact per Paper mierzy 

kontekstowy wpływ cytowania przypisując mu wartość w 

zależności od ogólnej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy. 

Pod uwagę brana jest ilość artykułów cytujących dane 

czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach 

wykorzystanej literatury (references) tych artykułów.

ASJC  - All Science Journal Classifłcation: 

"w dyscyplinie naukowej wskazanej w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 266 ust. 11 ustawy, jeżeli artykuł został opublikowany 

w czasopiśmie naukowym, którego obszar tematyczny określony 

według klasyfikacji All Science Journal Classifłcation (ASJC) jest 

zgodny z tą dyscypliną"



ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – międzynarodowy system identyfikacji autorów prac 

naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się 

z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie numeryczne.
Zespół nadzorujący funkcjonowanie ORCID tworzą osoby związane z uczelniami i ośrodkami badawczymi (np. MIT, 
Cornell University czy CERN) oraz przedstawiciele wydawców publikacji naukowych (tj. Elsevier, PLOS czy Clarivate
Analitics).

Marian SZCZEREK ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-1049-7853

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), który nie zależy od 

fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Np. 10.1000/182, gdzie: 10.1000 to przedrostek, w którym 10. informują, że to identyfikator DOI, 1000 – to numer 
przypisany do wydawcy (Publisher ID), 182 to końcówka przypisana do określonego dzieła (Item ID).


