
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Informujemy, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom,
w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.
U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Uprzejmie wyjaśniam, że przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych
wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie
wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 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). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe,
które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu
2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród
określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających
współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

2. Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających
współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w
bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Uprzejmie wyjaśniamy, że wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

w wersji „lite”– w komunikacie w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera tylko aktualne nazwy
czasopism wraz z numerami ISSN i  punktacją;
w wersji pełnej – zawiera historię czasopisma z publikowanych wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta ma
na celu wyjaśnienie, jaka przypada punktacja za publikacje w czasopismach o tytułach historycznych,
niewystępujących już w najnowszym wykazie.
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