KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126) ogłasza się kryteria i tryb oceny czasopism
naukowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
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Załącznik do komunikatu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 czerwca 2015 r.

Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych

1. Ocenę czasopism przeprowadza się odrębnie dla następujących grup czasopism
naukowych:
1) umieszczanych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3
pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”, obejmującej czasopisma
naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się
w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2) umieszczanych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3
pkt 2 rozporządzenia, obejmującej krajowe czasopisma naukowe, których wydawcy
działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24,
z późn. zm.), nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3) umieszczanych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3
pkt 3 rozporządzenia, obejmującej czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European
Reference Index for the Humanities (ERIH) i nieujęte w bazie Journal Citation Reports
(JCR).
2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „ministrem”, powołuje na podstawie
art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1620 oraz 2015 r. poz. 249) zespół specjalistyczny do oceny czasopism
naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych
czasopism naukowych, zwany dalej „zespołem”. Zespół prowadzi ocenę czasopism
naukowych oraz przedstawia ministrowi propozycje liczby punktów przyznawanych za
publikacje naukowe umieszczone w czasopismach naukowych objętych wykazem.
Przedmiotem oceny są wyłącznie czasopisma naukowe, czyli periodyczne publikacje
zawierające artykuły naukowe, a nie serie wydawnicze czy zbiory monografii, które są
publikowane pod nazwą czasopisma i numerem ISSN. Proces oceny czasopism naukowych
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ewidencjonowany jest w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2
rozporządzenia.
3. Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF) - Część A
wykazu czasopism naukowych:
1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone na liście Journal Citation Reports
(JCR), dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism
naukowych, posiadające obliczony pięcioletni lub dwuletni współczynnik wpływu
Impact Factor (IF);
2) dla czasopism naukowych sklasyfikowanych na liście, o której mowa w pkt 1, których
pięcioletni IF jest równy co najmniej 0,005, podstawę określenia liczby punktów za
publikację w danym czasopiśmie stanowi ich pięcioletni IF;
3) dla czasopism naukowych, których pięcioletni IF jest mniejszy niż 0,005 lub które nie
posiadają wyliczonego pięcioletniego IF, ale posiadają wyliczony dwuletni IF
o wartości co najmniej 0,005, podstawę określenia liczby punktów za publikację
w danym czasopiśmie stanowi dwuletni IF;
4) czasopisma naukowe sklasyfikowane na liście, o której mowa w pkt 1 i niespełniające
warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, nie są uwzględniane w części A wykazu
czasopism punktowanych;
5) liczbę punktów za publikację w danym czasopiśmie naukowym określa się odrębnie
w poszczególnych grupach tematycznych określonych na liście JCR, o której mowa
w pkt 1, zwanych dalej grupami jednorodnymi;
6)

czasopisma naukowe w każdej grupie jednorodnej szereguje się według wartości IF
i przyporządkowuje się im kolejne liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu
o najniższym IF w grupie jednorodnej przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu
o kolejnym najniższym IF w grupie przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu
o najwyższym IF w grupie jednorodnej przyporządkowuje się liczbę X odpowiadającą
liczbie czasopism w tej grupie jednorodnej. Przyporządkowane liczby określą pozycję
czasopisma w danej grupie jednorodnej;
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7) liczby określające pozycję czasopism naukowych w danej grupie jednorodnej
normalizuje się następnie z przedziału od 1 do X na przedział od 0 do 100. Liczby będące
rezultatem tej operacji określają znormalizowaną pozycję czasopisma w grupie
jednorodnej;
8) wstępną liczbę punktów za publikację w czasopiśmie naukowym ustala się według
następujących zasad:
a)

15 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest mniejsza od 23,

b) 20 punktów - dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 23 lub większa, ale mniejsza od 43,
c)

25 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 43 lub większa, ale mniejsza od 60,

d) 30 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 60 lub większa, ale mniejsza od 74,
e)

35 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 74 lub większa, ale mniejsza od 85,

f)

40 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 85 lub większa, ale mniejsza od 93,

g) 45 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 93 lub większa, ale mniejsza od 98,
h) 50 punktów – dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja
w grupie jednorodnej jest równa 98 lub większa;
9) dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego tylko w jednej grupie jednorodnej listy JCR,
o której mowa w pkt 5, wstępna liczba punktów za publikację ustalona zgodnie
z pkt 8, stanowi ostateczną liczbę punktów, tj. liczbę punktów zamieszczoną w części
A wykazu;
10) dla czasopisma naukowego sklasyfikowanego w więcej niż jednej grupie jednorodnej
listy JCR, o której mowa w pkt 5, ostateczną liczbę punktów za publikację
w tym czasopiśmie ustala się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z liczby
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punktów wstępnie ustalonych dla tego czasopisma zgodnie z pkt 8, w poszczególnych
grupach jednorodnych obejmujących to czasopismo naukowe, po zaokrągleniu wyniku
do najbliższego progu punktowego (tj. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 pkt). Jeżeli wartości
modułu różnicy średniej arytmetycznej i sąsiednich progów punktowych są jednakowe,
to wartość średniej arytmetycznej stanowiącej ostateczną liczbę punktów za publikację
w tym czasopiśmie zaokrągla się w górę.
4. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) Część B wykazu czasopism naukowych:
1) czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych w ankietach,
złożonych przez osoby upoważnione do reprezentowania redakcji lub wydawcy
czasopisma naukowego, zwane dalej „wnioskodawcami”;
2) zakres informacji przedstawianych przez wnioskodawców w ankietach określa załącznik
nr 1 do załącznika do komunikatu;
3) ankiety wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do 15 lipca roku przeprowadzenia
oceny

w

kreatorze

ankiety

aplikacyjnej

czasopisma

naukowego,

na

stronie:

https://pbn.nauka.gov.pl/. Ankiety złożone przez wnioskodawców są dostępne publicznie.
Po upływie terminu nie jest możliwe dokonywanie zmian w ankiecie;
4) ocenie są poddawane krajowe czasopisma naukowe wydawane w momencie składania
ankiety, których pierwszy numer ukazał się nie później niż w roku 2013. Za krajowe
czasopismo naukowe uznawane jest czasopismo, którego aktualny adres redakcji lub adres
wydawcy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
5) ocenie są poddawane wersje papierowe oraz elektroniczne czasopisma naukowego.
W przypadku czasopism naukowych wydawanych w wersji papierowej i elektronicznej,
wspólnej ocenie podlegają obydwie wersje czasopisma. Czasopismo może być ocenione,
jeśli wersja elektroniczna czasopisma naukowego jest tożsama z wersją papierową,
tj. zawiera identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych, co wersja papierowa.
Czasopisma wydawane pod tym samym tytułem, których wersje elektroniczne nie są
tożsame z wersją papierową (tj. nie zawierają identycznego wykazu i zawartości artykułów
naukowych) nie będą podlegać ocenie i nie zostaną umieszczone w wykazie czasopism
naukowych. W ankiecie należy podać dane dotyczące wszystkich dostępnych wersji
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czasopisma. Wersja elektroniczna zostanie oceniona, jeżeli jest udostępniona pod
wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma on-line, w ramach
jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiada Digital Object
Identifier (DOI)1 ) oraz rok wydania;
6) czasopisma

naukowe są oceniane w trzech obszarach wiedzy: grupa nauk

humanistycznych, grupa nauk społecznych oraz grupa nauk ścisłych, technicznych,
medycznych i przyrodniczych;
7) czasopisma naukowe są przyporządkowane do jednego z trzech obszarów wiedzy zgodnie
ze wskazaniem wnioskodawcy dokonanym w złożonej ankiecie czasopisma naukowego.
Zespół

może

przypisać

czasopismo

naukowe

do

innego

obszaru

wiedzy

w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przyporządkowania obszaru wiedzy
wskazanego przez wnioskodawcę. Dokonując zmiany zespół kieruje się dominującą
w danym czasopiśmie naukowym problematyką publikowanych artykułów naukowych
oraz obszarami wiedzy określonymi na postawie przepisów dotyczących obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;
8) czasopisma naukowe znajdujące się na listach Science Citation Index Expanded lub Social
Science Citation Index lub Arts & Humanities Citation Index, a niewskazane
w części A lub C wykazu, są umieszczone w części B wykazu; za publikacje w tych
czasopismach przyznaje się nie mniej niż 10 pkt. Czasopismo naukowe może otrzymywać
taką liczbę punktów z tego tytułu nie dłużej niż przez 2 kolejne lata;
9) do oceny czasopism naukowych stosuje się trzyetapową procedurę oceny;
10) w pierwszym etapie czasopisma naukowe są oceniane według następujących kryteriów:
a)

udostępnianie listy recenzentów publikacji nie rzadziej niż raz w roku na stronie
internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym,

b) stosowanie udostępnionej na stronie internetowej czasopisma lub w wersji
drukowanej procedury recenzowania, uwzględniającej poniższe zasady:
-

do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

1)

DOI – Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

6

-

autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości
(double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent
podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za
konflikt

interesów

uznaje

się

zachodzące

między

recenzentem

a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo
do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej
lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających rok przygotowania recenzji,
-

pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący
warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

-

kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz
recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

-

nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań
czasopisma nie są ujawniane,

c)

posiadanie przez czasopismo naukowe czynnej i aktualnej strony internetowej
zawierającej co najmniej następujące informacje o tym czasopiśmie: tytuł, nr ISSN,
wykaz członków rady naukowej, informacje dla autorów, informacje dotyczące
procedur

obowiązujących

w

czasopiśmie,

informacje

dotyczące

redakcji

czasopisma oraz zamieszczenie co najmniej spisu treści każdego wydanego
numeru/zeszytu w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,
d) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe

stanowią

recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej
czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie,
w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,
e)

zamieszczenie w każdym artykule naukowym opublikowanym w okresie dwóch lat
poprzedzających rok wypełnienia ankiety co najmniej tytułu i streszczenia
w języku angielskim,

f)

stabilność wydawnicza w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia
ankiety, potwierdzona ciągłością wydawania czasopisma (brak opóźnień większych
niż 6 miesięcy);

11) do drugiego etapu oceny kwalifikowane są czasopisma naukowe spełniające co najmniej
5 kryteriów określonych w pkt 10;
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12) punkty za publikację w czasopismach naukowych ustala się zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 13 – 18, algorytmem przedstawionym w pkt 19 oraz przy
uwzględnieniu zapisów w pkt 20 – 21;
13) do ustalenia liczby punktów uzyskanych przez czasopismo naukowe za poszczególne
parametry uwzględnia się 11 szczegółowych paramentów oceny przedstawionych
w tabelach nr I - III, gdzie:
a)

cytowalność czasopisma oznacza wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Web of
Science oraz bazy Scimago Journal & Country Rank i obliczany według poniższej
formuły:
- Predicted Impact Factor (PIF) obliczany jako iloraz liczby cytowań publikacji
danego czasopisma naukowego w bazie Web of Science za okres od trzech lat do
roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety i liczby wszystkich artykułów
naukowych opublikowanych w czasopiśmie w tym okresie,
- Scimago Impact Factor (SIF) obliczany 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,

b) zagraniczna afiliacja autorów publikacji naukowych oznacza określony procentowo
udział

autorów

publikacji

zatrudnionych

w

jednostkach

naukowych

w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego w stosunku do
całkowitej liczby autorów publikacji,
c)

indeksacja w bazach danych oznacza sklasyfikowanie czasopisma naukowego
w określonej liczbie baz referencyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do
załącznika do komunikatu,

d) liczba artykułów naukowych publikowanych/rok – oznacza liczbę artykułów
o charakterze naukowym opublikowanych w roku poprzedzającym złożenie
ankiety2),
2)

Dla celów weryfikacji spełnienia kryterium liczby artykułów, za artykuł o charakterze naukowym należy
rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym,
technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny
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e)

umiędzynarodowienie

recenzentów

oznacza

określony

procentowo

udział

recenzentów zatrudnionych w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj
wydawania czasopisma naukowego w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,
f)

częstotliwość wydawania oznacza cykl wydawniczy czasopisma naukowego,
w tym cykl on-line oraz wydania nieregularne,

g) język publikacji oznacza procentowy udział artykułów naukowych opublikowanych
w pełnej wersji w języku angielskim,

francuskim, hiszpańskim, niemieckim,

rosyjskim lub włoskim w stosunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów
naukowych,
h) umiędzynarodowienie rady naukowej oznacza procentowy udział członków rady
naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jednostkach naukowych lub
dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego
w stosunku do całkowitej liczby członków rady naukowej,
i)

wersja on-line oznacza, że wszystkie bieżące artykuły naukowe dostępne są
w wersji internetowej czasopisma naukowego,

j)

okres

funkcjonowania

czasopisma

oznacza

liczbę

lat

nieprzerwanego

funkcjonowania czasopisma naukowego3) do roku poprzedzającego rok złożenia
ankiety,
k)

POL-index4) – oznacza liczbę punktów przyznawaną dla czasopisma naukowego po
spełnieniu warunku skutecznego wprowadzenia do systemu POL-index danych
zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdego z opublikowanych artykułów
za okres dwóch lub za okres sześciu lat poprzedzających rok złożenia ankiety.

stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem
cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach
naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub
komentarze prawnicze.
3)

Okres nieprzerwanego funkcjonowania czasopisma jest spełniony, jeżeli w każdym z lat okresu ukazało się co
najmniej jedno wydanie czasopisma, a dla czasopism naukowych wydawanych w trybie on-line – ukazało się co
najmniej 6 artykułów naukowych w każdym z lat okresu.

4)

POL-index – baza cytowań powstała jako element systemu POL-on, odpowiedzialna za gromadzenie
informacji o cytowaniach celem wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW). Szczegółowe
informacje techniczne, w tym specyfikacje, formaty plików wymiany znajdują się w formie elektronicznej na
stronach internetowych systemu POL-index.
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Informację o spełnieniu warunku dostarcza operator merytoryczny systemu
POL-index oraz Polskiej Bibliografii Naukowej;
14) czasopisma naukowe szereguje się w obszarach wiedzy, o których mowa w pkt 6,
w dwóch wariantach:
- czasopisma szereguje się według wartości PIF i przyporządkowuje się im kolejne
liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższej wartości PIF w obszarze
wiedzy przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym PIF
w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym PIF
w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę X. Przyporządkowane liczby określą
pozycję czasopisma w danym obszarze wiedzy (lista rankingowa PIF),
- czasopisma szereguje się według wartości SIF i przyporządkowuje się im kolejne
liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższej wartości SIF
w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym
najwyższym SIF w obszarze wiedzy przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu
o

najniższym

SIF

w

obszarze

wiedzy

przyporządkowuje

się

liczbę

X.

Przyporządkowane liczby określą pozycję czasopisma w danym obszarze wiedzy (lista
rankingowa SIF);
15) punktacja z tytułu spełnienia parametru oceny cytowalność czasopisma przyznawana jest
na podstawie pozycji ocenianego czasopisma na sporządzonych listach rankingowych
PIF albo SIF w poszczególnych obszarach wiedzy w taki sposób, że:
- przyjmuje się wyższą z przyznanych pozycji rankingowych (PIF albo SIF),
- sprawdzane jest spełnienie warunku określonego we właściwej dla obszaru wiedzy
tabeli wymienionej w pkt 18;
16) przy ocenie czasopism naukowych maksymalna liczba punktów przyznanych w ramach
oceny spełniania parametrów oceny, o których mowa w pkt 13, wynosi 10;
17)

podstawę do ustalenia liczby punktów stanowi suma punktów za poszczególne
parametry oceny;

10

18)

czasopismo naukowe otrzymuje za dany parametr liczbę punktów określoną w tabeli
nr I, II lub III, jeżeli spełnia

kryterium zgodnie z równaniem wartości progu

granicznego;
Tabela I. Parametry oceny czasopisma naukowego w grupie nauk technicznych, ścisłych, medycznych,
przyrodniczych
Lp

1

2

Parametr oceny

Cytowalność czasopisma

POL-index - wprowadzenie
danych

Miara wartości

liczba (pozycja w rankingu PIF
lub SIF)

liczba

3

Zagraniczna afiliacja autorów
publikacji naukowych

%

4

Indeksacja w bazach danych

liczba

5

6

Próg graniczny
PIF oraz SIF = 0 lub czasopismo jest
sklasyfikowane na pozycji w przedziale
(50%,100%> liczby czasopism objętych listą
rankingową PIF lub SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na pozycji
znajdującej się wśród pierwszych 20% liczby
czasopism objętych listą rankingową PIF lub
SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na pozycji
znajdującej się w przedziale od 20 – 50%
liczby czasopism objętych listą rankingową
PIF lub SIF
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za sześć lat poprzedzających
rok wypełnienia ankiety
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za dwa lata poprzedzające
rok wypełnienia ankiety

Punktacja
0

1,5

1

2

1

Wprowadzenia danych lub wprowadzenie
danych niekompletnych, tj. nie uzyskanie
potwierdzenia wprowadzenia danych

0

>=10

0,5

SCOPUS lub Web of Science

1

>=2 i nie jest indeksowane w SCOPUS lub
w Web of Science

0,5

jeżeli czasopismo jest rocznikiem >=12

0,5

jeżeli czasopismo nie jest rocznikiem >=24

0,5

Liczba artykułów naukowych
publikowanych / rok

liczba

Umiędzynarodowienie
recenzentów

%

>=10

0,5
0,5

7

Częstotliwość wydawania

słownik odpowiedzi

kwartalnik lub większa częstotliwość
wydawania, czasopismo regularnie
wydawane

8

Język publikacji

%

>=20

1

9

Umiędzynarodowienie rady
naukowej

%

>=50 przy jednoczesnym spełnieniu warunku
uczestnictwa w radzie co najmniej pięciu
osób zatrudnionych w jednostkach
naukowych lub dydaktycznych w krajach
innych niż kraj wydawania czasopisma

0,5

10

Wersje on-line

%

=100

1

Okres funkcjonowania
czasopisma

>=20

1

11

lata
>=10 i <20

0,5
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Tabela II. Parametry oceny czasopisma naukowego w grupie nauk społecznych
Lp

1

2

Parametr oceny

Cytowalność czasopisma

POL-index - wprowadzenie
danych

Miara wartości

liczba (pozycja w rankingu PIF
lub SIF)

liczba

3

Zagraniczna afiliacja autorów
publikacji naukowych

%

4

Indeksacja w bazach danych

liczba

Próg graniczny

Punktacja

PIF oraz SIF = 0 lub czasopismo jest
sklasyfikowane na pozycji w przedziale
(50%,100%> liczby czasopism objętych
listą rankingową PIF lub SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na pozycji
znajdującej się wśród pierwszych 20%
liczby czasopism objętych listą rankingową
PIF lub SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na pozycji
znajdującej się w przedziale od 20 – 50%
liczby czasopism objętych listą rankingową
PIF lub SIF
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za sześć lat
poprzedzających rok wypełnienia ankiety
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za dwa lata poprzedzające
rok wypełnienia ankiety

0,5

Wprowadzenia danych lub wprowadzenie
danych niekompletnych, tj. nie uzyskanie
potwierdzenia wprowadzenia danych

0

>=10

0,5

>=2

1

=1

0,5

jeżeli czasopismo jest rocznikiem >=12

0,5

jeżeli czasopismo nie jest rocznikiem >=24

0,5

0

1

2

1

Liczba artykułów naukowych
publikowanych / rok

liczba

6

Umiędzynarodowienie
recenzentów

%

>=10

0,5

7

Częstotliwość wydawania

słownik odpowiedzi

kwartalnik lub większa częstotliwość
wydawania, czasopismo regularnie
wydawane

1

>=20

1

8

Język publikacji

%
>=5 i <20

0,5

5

9

Umiędzynarodowienie rady
naukowej

%

>=10

0,5

10

Wersje on-line

%

=100

1

Okres funkcjonowania
czasopisma

>=10

1

11

lata
>=5 i <10

0,5
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Tabela III. Parametry oceny czasopisma naukowego w grupie nauk humanistycznych
Lp

1

2

Parametr oceny

Cytowalność czasopisma

POL-index - wprowadzenie
danych

Miara wartości

liczba (pozycja w rankingu PIF
lub SIF)

liczba

3

Zagraniczna afiliacja autorów
publikacji naukowych

%

4

Indeksacja w bazach danych

liczba

Próg graniczny
PIF oraz SIF = 0 lub czasopismo jest
sklasyfikowane na pozycji w przedziale
(50%,100%> liczby czasopism objętych
listą rankingową PIF lub SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na
pozycji znajdującej się wśród pierwszych
20% liczby czasopism objętych listą
rankingową PIF lub SIF
Czasopismo jest sklasyfikowane na
pozycji znajdującej się w przedziale od 20
– 50% liczby czasopism objętych listą
rankingową PIF lub SIF
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za sześć lat lat
poprzedzających rok wypełnienia ankiety
Potwierdzone przez operatora
merytorycznego POL-index wprowadzenie
pełnych danych za dwa lata lat
poprzedzające rok wypełnienia ankiety

Punktacja
0

0,5

0,25

2

1

Wprowadzenia danych lub wprowadzenie
danych niekompletnych, tj. nie uzyskanie
potwierdzenia wprowadzenia danych

0

>=5

1

>=2

1

=1

0,5

jeżeli czasopismo jest rocznikiem >=12

1

jeżeli czasopismo nie jest rocznikiem >=24

1

Liczba artykułów naukowych
publikowanych / rok

liczba

6

Umiędzynarodowienie
recenzentów

%

>=10

0,5

7

Częstotliwość wydawania

słownik odpowiedzi

kwartalnik lub większa częstotliwość
wydawania, czasopismo regularnie
wydawane

0,5

8

Język publikacji

%

>=5

0,5

9

Umiędzynarodowienie rady
naukowej

%

>=10

0,5

10

Wersje on-line

%

=100

1

>=20

1,5

>=10 i <20

1

>=5 i < 10

0,5

5

11

Okres funkcjonowania
czasopisma

lata
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19) liczbę punktów przyznawaną czasopismu z tytułu spełnienia kryteriów, o których mowa
w pkt 13, określa się zgodnie z poniższym algorytmem:
a) sumuje się liczbę punktów uzyskanych przez czasopismo naukowe za poszczególne
parametry zgodnie z pkt 18 określając wstępny wynik punktowy (P1),
b) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) wynosi 0, czasopisma nie umieszcza się
w części B wykazu i nie dodaje się punktacji z tytułu oceny eksperckiej, o której
mowa w pkt 20 i kolejnych,
c) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) spełnia zależność: 0 < P1 < 1, to liczbę P1
zaokrągla się do liczby 1,
d) jeżeli wstępny wynik punktowy (P1) > 1, liczbę P1 zaokrągla się do najbliższej
liczby całkowitej wyznaczając liczbę punktów z tytułu spełnienia parametrów oceny
(Pp).
20) zespół, może przyznać czasopismu naukowemu liczbę punktów (Pe) z przedziału od 0 do
5 na podstawie oceny czasopisma naukowego w środowisku naukowym, spełniania
standardów etycznych, wydawniczych, oceny wkładu w naukę polską oraz naukę
światową oraz innych kryteriów oceny eksperckiej przyjętych przez zespół;
21) zespół, przyznając dodatkowe punkty, o których mowa w pkt 20, zasięga opinii innych
zespołów lub komitetów dotyczącej poszczególnych czasopism z dziedzin nauki
właściwych dla opiniujących zespołów;
22) ostateczną liczbę punktów (P) przyznawaną za publikację w czasopiśmie naukowym
stanowi suma punktów przyznanych z tytułu spełnienia parametrów oceny ustalona
zgodnie z algorytmem, o którym mowa w pkt 19, oraz punktów przyznanych czasopismu
naukowemu na podstawie oceny dokonanej przez zespół w trybie określonym w pkt 20,
(P = Pp + Pe);
23) przy ocenie czasopisma naukowego maksymalna liczba punktów przyznanych za
publikację w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie B, o którym mowa
w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, wynosi 15;
24) szczegółowe wyniki oceny czasopism naukowych zawierające informację o liczbie
punktów przyznanych za poszczególne parametry oceny publikowane są w systemie
https://pbn.nauka.gov.pl/;
25) zespół dokonując oceny czasopism naukowych może wprowadzić korektę punktacji
czasopisma
w
przypadku,
gdy
informacje
podane
przez
czasopismo
w ankiecie czasopisma, o której mowa w pkt 3 odbiegają od stanu faktycznego w taki
sposób, iż brak korekty danych spowodowałby zawyżenie punktacji czasopisma;
26) w przypadku wypełnienia ankiety czasopisma naukowego, o której mowa w pkt 3,
złożonej w sposób wprowadzający w błąd co do spełnienia więcej niż jednego parametru
oceny, zespół ma prawo odmówić oceny czasopisma naukowego i nie umieszczać go
w wykazie czasopism punktowanych;
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27) zespół dokonując przeglądu ocenianych czasopism naukowych może odmówić
umieszczenia w wykazach czasopism naukowych, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1-3
rozporządzenia, tych czasopism, co do których powziął uzasadnione podejrzenie, iż nie
spełniają standardów etycznych lub standardów naukowych;
28) korekta punktów czasopisma naukowego lub odmowa jego umieszczenia w wykazach
czasopism naukowych, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia,
odnotowywana jest w systemie teleinformatycznym wraz z uzasadnieniem członków
zespołu.
5. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH) - Część C wykazu czasopism naukowych:
1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazie European Reference Index for
the Humanities (ERIH), wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 roku, tj. nieuwzględniającej
zmian w liście czasopism wprowadzonych do bazy w wyniku uruchomienia inicjatywy
o nazwie ERIH PLUS;
2) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych
w bazie ERIH wynosi nie mniej niż 10 pkt;
3) dla wszystkich czasopism naukowych umieszczonych w bazie ERIH wyznaczany jest
wskaźnik Scimago Impact Factor 2 (SIF2) obliczany jako iloraz współczynnika Total Cites
(3 years) i współczynnika Citable Docs. (3 years) publikowanych w bazie Scimago
Journal & Country Rank dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny
czasopism naukowych;
4) dla tych czasopism, dla których współczynnik Citable Docs. (3 years), o którym mowa
w pkt 3, jest niższy niż 36, wskaźnik SIF2 wynosi 0;
5) czasopisma naukowe szereguje się według wartości SIF2 i przyporządkowuje się im
kolejne liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższym SIF2
przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym SIF2
przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym SIF2 przyporządkowuje się
liczbę X. Przyporządkowane liczby określą pozycję czasopisma (lista rankingowa SIF2);
6) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym wynosi:
-

25 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005
i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się wśród pierwszych 20% liczby
czasopism objętych listą rankingową SIF2,

-

20 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005
i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 20% do 50% liczby
czasopism objętych listą rankingową SIF2,

15

-

15 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005
i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 50% liczby czasopism
objętych listą rankingową SIF2,

- 10 pkt dla czasopism o wartości wskaźnika SIF2 <= 0,005;
7) czasopismo naukowe dla którego wskaźnik SIF2 = 0 może uzyskać liczbę punktów za
publikacje naukowe w czasopiśmie większą niż 10 pod warunkiem, że złoży ankietę
czasopisma naukowego, spełni kryteria formalne oceny i jego ocena ustalona w trybie
określonym w ust. 2 będzie wyższa od 10.
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Załączniki do załącznika do komunikatu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Załącznik nr 1

Zawartość ankiety czasopisma naukowego

I. Informacje podstawowe:
1) Tytuł czasopisma w języku oryginalnym,
2) Tytuł czasopisma w języku angielskim,
3) Historia czasopisma:
a)
b)
c)
d)
e)

tytuł czasopisma
wydawca
ISSN
eISSN
lata od – do,

4) ISSN,
5) eISSN,
6) Identyfikator DOI,
7) Adres czynnej strony www czasopisma,
8) Kraj pochodzenia czasopisma,
9) Rok ukazania się pierwszego numeru czasopisma,
10) Zakres nauk do jakiego należy czasopismo naukowe:
a) nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne,
b) nauki humanistyczne,
c) nauki społeczne,
11) Dyscypliny nauki (wyznaczenie maksymalnie dwóch podstawowych dyscyplin nauki oraz
maksymalnie 3 pozostałych dyscyplin nauki zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych),
12) Dziedziny nauki (wyznaczenie podstawowej dziedziny nauki oraz maksymalnie
2 pozostałych dziedzin nauki zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych),
13) Kategoria według Thomson Reuters (maksymalnie 5 najważniejszych kategorii),
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14) Język lub języki, w których publikowane są artykuły w czasopiśmie wraz z informacją
o liczbie artykułów publikowanych w danym języku w okresie czterech lat
poprzedzających rok wypełnienia ankiety, w rozbiciu na poszczególne lata,
15) Redaktor Naczelny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

imię (imiona),
nazwisko,
stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub tytuł w zakresie sztuki,
afiliacja,
kraj afiliacji,
e-mail,

16) Adres redakcji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

instytucja/firma,
jednostka organizacyjna instytucji lub firmy,
ulica/nr/lokal,
kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,
miasto,
województwo/region/stan,
kraj,
telefon kontaktowy,
faks,
e-mail,
adres strony internetowej czasopisma,
inne (Skype, Facebook etc.),

17) Główny wydawca:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

instytucja/firma,
jednostka organizacyjna,
ulica/nr/ lokal,
kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,
miasto,
region/stan/województwo,
kraj,
telefon kontaktowy,
faks,
e-mail,
adres strony internetowej oficyny wydawniczej,
inne (Skype, Facebook itd.),
osoba wskazana do kontaktu,

18) Pozostali wydawcy (tylko nazwa instytucji),
19) Afiliacja czasopisma (jeżeli występuje).
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II. Informacje dotyczące kryteriów wstępnych:
1) Opublikowanie listy recenzentów zgłaszanych do druku
artykułów naukowych
przynajmniej jeden raz w okresie roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety wraz
z podaniem adresu strony internetowej zawierającej listę recenzentów lub z podaniem
informacji o numerze zeszytu/wydania/tomu, w którym opublikowano listę recenzentów,
2) Stosowanie szczegółowo opisanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub
w wersji drukowanej procedury recenzowania,
3) Posiadanie przez czasopismo naukowe czynnej strony internetowej,
4) Procentowy udział recenzentów zewnętrznych w liczbie osób recenzujących artykuły
naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,
5) Procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie naukowym w okresie
dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety zawierających tytuł i streszczenie
w języku angielskim do ogólnej liczby artykułów naukowych opublikowanych
w czasopiśmie naukowym,
6) Liczba numerów łączonych czasopisma naukowego wydanych w okresie dwóch lat
poprzedzających rok wypełnienia ankiety,
7) Brak wystąpienia w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety
opóźnienia wydawniczego wynoszącego 6 lub więcej miesięcy,
8) Niewydanie w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety co najmniej
jednego numeru czasopisma naukowego.

III. Informacje uwzględnione przy ocenie czasopisma naukowego:
1) Wykaz baz referencyjnych, podanych w załączniku nr 2 do załącznika do komunikatu,
w których czasopismo naukowe jest indeksowane,
2) Procentowy udział autorów artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie
naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, zatrudnionych
w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego,
w stosunku do całkowitej liczby autorów,
3) Liczba artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie naukowym w okresie
czterech lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, w rozbiciu na poszczególne lata,
4) Procentowy udział osób recenzujących artykuły naukowe w czasopiśmie naukowym
w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, zatrudnionych
w jednostkach naukowych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma naukowego,
w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,
5) Częstotliwość wydawania czasopisma naukowego,
6) Procentowy udział artykułów naukowych w językach angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, opublikowanych w czasopiśmie
naukowym w
okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,
w stosunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów naukowych w tych latach,
7) Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jednostkach
naukowych lub dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma (według
stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok wypełnienia ankiety),
8) Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w kraju
wydawania czasopisma (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego
rok wypełnienia ankiety),
19

9) Procentowy udział artykułów naukowych opublikowanych w okresie dwóch lat
poprzedzających ocenę czasopisma naukowego, dostępnych w pełnej wersji
w Internecie, w stosunku do ogólnej liczby opublikowanych artykułów naukowych
w tych latach,
10) Rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane,
11) Dodatkowe informacje zawarte w ankiecie, w szczególności wyjaśnienie powodów
wydania w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających ocenę czasopisma naukowego
numerów łączonych czasopisma naukowego.
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Załącznik nr 2

Bazy referencyjne
1. Agro
2. BazEkon
3. BazHum
4. BazTech
5. Bibliographica Cartographica
6. Biological Abstracts/BIOSIS Preview/BIOSIS
7. CEEOL - Central and Eastern Europe Online Library
8. CEJSH
9. Chemical Abstracts (CAS)
10. Cold Regions Science and Technology Bibliography
11. Compendex
12. DBLP Computer Science Bibliography
13. DOAJ Directory of Open Access Journals
14. EMBASE
15. ERIC
16. ERIH PLUS
17. GeoArchive
18. Geobase
19. GeoRef: Bibliography & Index of Geology
20. Index Copernicus
21. INSPEC
22. IREON Gateway
23. JSTOR
24. MathSciNet (Mathematical Reviews)
25. Polska Bibliografia Lekarska
26. ProQuest/CSA
27. PubMed/PubMed Central/Medline
28. Referativny Zhurnal/VINITI
29. SCOPUS
30. SPIRES
31. SPORTDiscus
32. The Philosopher's Index
33. Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts
& Humanities Citation Index)
34. Zentralblatt MATH
35. Zoological Record
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Załącznik nr 3

Zakres informacji wymaganych do obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu
w systemie POL-index
1) Za przekazanie danych pozwalających określić cytowalność czasopisma na potrzeby oceny
czasopism naukowych uważa się zdeponowanie oraz zatwierdzenie przez wnioskodawcę
w systemie POL-index:
a) pełnych rekordów bibliograficznych wszystkich artykułów opublikowanych
w czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia
ankiety,
b) pełnych rekordów bibliograficznych wszystkich artykułów opublikowanych
w czasopiśmie naukowym w okresie kolejnych czterech lat poprzedzających rok
wypełnienia ankiety.
2) Pełny rekord bibliograficzny artykułu stanowią następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

tytuł artykułu
tytuł artykułu w innych językach (f)
typ artykułu
tom/numer
rok
strony od-do (f)
język artykułu
imiona i nazwiska autorów,
afiliacje autorów (f)
rola autora w tworzeniu artykułu (f)
języki abstraktów (f)
wykaz cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa lub jej opracowanie na
podstawie przypisów dolnych lub końcowych zgodne z zasadami deponowania
bibliografii naukowej opracowanymi przez operatora Polskiej Bibliografii Naukowej
oraz systemu POL-index)
m) dziedziny naukowe dotyczące artykułu (f)
n) dyscypliny naukowe dotyczące artykułu (f)
o) słowa kluczowe (f)
p) nr DOI artykułu (f),

3) Pola oznaczone jako (f) są polami fakultatywnymi. Wypełnienie tych pól nie jest
obowiązkowe,
4)

Szczegółowe informacje na temat
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex.

bazy

POL-index

zawarte

są

na

stronie
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